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20% данък за българи с месечен
доход над 10 хил. лв. предлага БСП.
За останалите ще важи досегашното
10-процентно облагане, уточни Драго-
мир Стойнев от ИБ на БСП. Левицата

предлага и семейно подоходно обла-
гане - всяко дете ще намалява с 50 лв.
месечните данъци на работещите ро-
дители. “Ако общите доходи на двама-
та съпрузи са 1000 лв. на месец и те

Социалистите предвиждат 50 лв. данъчни
облекчения за дете в работещо семейство

„Паякът” тръгва
на 20-дневно
турне в САЩ

имат две деца, ще им се спестяват 100
лв. На практика няма да плащат данък”,
обясни Стойнев.

Предприемачите до 35 г. ще бъдат
освободени от данък печалба за 2

години, ако разкрият 5 работни места
и имат оборот над 150 хил. лв. Социа-
листите искат създаването на фонд
“Иновации”, който да насърчава род-
ните производители.
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„Америка
за България”
повече нямало
да бъде тиха 2

ИНТЕРВЮ ПЛАНОВЕ

Великобритания
напуска
единния пазар
на ЕС 9

Акад. Георги Марков
за президента
Радев и очакванията
към него 1 1
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Тръмп е всичко,
което Обама не е 1 3

БСП предлага 20% данък
за доход над 10 хил. лева

Благоевградчани почетоха паметта на Преподобния Антоний Велики в катедралния храм “Въведение Богородично”

ОТБОЙ ИЛИ ТАКТИКА?
“БСП бие отбой за прогре-

сивния данък”, “БСП завива
към плоския данък”, “БСП
обърна палачинката - иска
запазване на плоския
данък”... Това са само част от
заглавията, които заляха еле-
ктронните медии минути след
вчерашната пресконферен-
ция на левицата, от която се
разбра, че в предизборната
си платформа тя ще заложи
на смесена данъчна система
- 10% за доходи до 10 хил. лв.
на месец и 20% за над тях.
Като “екстра” към всичко това

се предлага семейно подо-
ходно облагане, при което
всяко дете ще “спестява” по
50 лв. месечно от доходите на
родителите си.

Едва ли има нормален чо-
век, който да не одобрява
подобна стъпка. На практика
тя означава, че БСП иска
въвеждане на данък “богатст-
во”. Означава ли това обаче
отказ от прогресивния данък,
както злорадо скочиха и я
захапаха нейните опоненти?
Изглежда никой не зададе
този конкретен въпрос, зара-

ди което няма и конкретен
отговор. Нека припомним, че
в политическата платформа
на последния й конгрес има
разписан черно на бяло ан-
гажимент за преминаване
към прогресивен данък.
Опитите той да бъде прока-
ран досега не успяха. Зато-
ва сегашната “ПЪРВА при-
оритетна стъпка” може да се
разглежда и като въпрос на
тактика за по-голяма промя-
на. А едно солидно ляво
мнозинство би дало и реше-
нието.

Валентин
ГЕОРГИЕВ

НЯКОЛКО
ДУМИ

Снимка Пресфото/БТА
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Логото за българското председателство на Съвета на ЕС е избрано
и съдържа три елемента - кирилицата, българска шевица и българския флаг.

Със свои творби в конкурса са участвали много студенти, дизайнери,
художници, българи, живеещи в чужбина, а също и 10 чужденци от

Балканите, Европа и Азия. Съгласно условията на конкурса проектите бяха
анонимни до избирането на победител

“Едни го наричат “руски
шпионин”, други твърдят, че бил
“американски агент”. “Аз наис-
тина съм шпионин - шпионин
на българския народ в бъдещо-
то управление”. Това казва Ру-
мен Радев в обширно интервю
за германския “Франкфуртер
Алгемайне Цайтунг” (ФАЦ). В
началото на статията, озагла-
вена “Генералът, шпионин на
народа”, журналистът Райнхард
Везер разказва за кратката по-
литическа кариера на Радев и
цитира собственото му обясне-
ние: “Социалистите знаеха, че
никой от техните редици няма
сериозни шансове да бъде из-
бран, тъй че накараха социоло-
зите да проучат как изглежда
мечтаният президент на бълга-
рите. А след това потърсиха кан-
дидат, който пасва към този
образ”.

Везер представя позицията
на Радев по въпроса за санкци-
ите срещу Русия като прагма-
тична: новоизбраният българ-
ски президент се застъпва за

Кметът на Челопеч
Алекси Кесяков е привле-
чен като обвиняем за
престъпление по служба
от специализираното
звено “Антикорупция”.
Според обвинението той
е ощетил общината за 50
хил. лева. Разследването
срещу градоначалника е
образувано през юни м.г,
а главният прокурор Со-
тир Цацаров е разрешил
то да се води под надзо-
ра на спецзвеното при
Софийската градска про-
куратура.

Установено е, че на 28
април 2014 г. Кесяков е
разпоредил по телефона
на главния счетоводител

Общинските съветници от БСП в Ям-
бол сезираха прокуратурата за новата
такса смет в града, приета на 29 декем-
ври 2016 г. от Общинския съвет. Тя бе
увеличена с 40% за жилищни имоти и с
близо 30% за нежилищни имоти. Още
преди седмица съветниците от БСП се

Фондация “Америка за България” се
закани, че повече нямало да бъде тиха.
“Времената се променят, ние също тряб-
ва да се променяме. Вече няма да сме
толкова тихи. Време е да говорим висо-
ко и гордо. Това е началото на усили-
ята ни да изградим наша общност, да
сглобим парченцата на пъзeла за по-
добра България.” Това послание отпра-
ви президентът на “Америка за Бълга-
рия” Нанси Шилър при откриването на
първата по рода си среща на общност-
та на организацията у нас.

Шилър отчете дейността на фонда-
цията досега. 185 милиона долара е
била дала “Америка за България” от
2009 г. досега, за да обгрижва българ-
ската демокрация. Общо с Българо-
Американския Инвестиционен Фонд от
1992 г. до днес са дадени над 400 млн.
долара в България, отчете Шилър.
През 2009 г. “Америка за България”
раздава грантове за 22 млн. долара.
През 2010 г. сумата е 17,967 млн. През

„Америка за България” вече
нямало да е „толкова тиха”

23-годишен мъж бе задържан в София, след като от автомобила му била
открита стрелба по такси. Таксиметровият шофьор е подал сигнал за ин-
цидент на столичния бул. “Цариградско шосе” малко след 6,30 ч. вчера.
Човекът се оплакал, че някой стрелял от движещо се срещу него “Ауди”.
Няма пострадали, нанесени са щети по таксито. 23-годишният собственик
на колата е от София, криминално проявен за хулиганство. Тепърва ще се
установява съпричастността на задържания към стрелбата. Късно в поне-
делник инцидент с огнестрелно оръжие стресна и пътуващите с автобус
по линия 76 в София. Столичната полиция работи по версията, че шофьор,
засечен от рейса, може да е стрелял с въздушно оръжие по прозореца.
“Работи се и по такава версия. Водачът на автобуса не е признал такива
обстоятелства, но той може въобще да не е разбрал, че другият участник
в движението е възприел неговите действия като възпрепятстващи го,
така че не изключваме и тази версия”, заяви шефът на СДВР Младен
Маринов. Инцидентът стана привечер в понеделник на бул. “България” в
района на Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн.

обявиха против решението и поискаха
компетентните органи да направят про-
верка. “Не е обоснована невъзможността
на Общинския съвет да определи разме-
ра на такса битови отпадъци, съобразно
водещия принцип според количеството
битови отпадъци”, пишат в сигнала си до

прокуратурата общинските съветници.
Според тях няма изложени никакви мо-
тиви и съображения защо такса битови
отпадъци следва да се определя на база
“данъчна оценка”. Съветниците смятат
още, че не е дадена възможност на за-
интересованите страни да осъществят

правото си да изразят становища.
Затова социалистите искат да се

направи проверка на законосъобраз-
ността на решението на Общинския
съвет и прокуратурата да предприеме
действия, за да бъде защитен публични-
ят интерес.

БСП в Ямбол сезира прокуратурата за такса смет

ФРАНКФУРТЕР АЛГЕМАЙНЕ ЦАЙТУНГ:

„Ãåíåðàëúò, øïèîíèí íà íàðîäà”
Румен Радев се различава от своя предшественик по много неща

диалог и доверие към Русия.
Радев се застъпва за спазване-
то на споразуменията от Минск
и за търсене на дипломатичес-
ко решение в Украйна.

“По отношение на Русия Ра-
дев отчетливо се различава от
досегашния президент Росен
Плевнелиев, който в този вест-
ник преди няколко седмици пре-
дупреди, че Кремъл иска да де-
стабилизира ЕС. “Един държа-
вен глава не бива да работи за
това да изнамира врагове на
страната си”, казва Радев. На
въпроса дали Русия е заплаха
за Запада отговаря: “Ако гово-
рим, от една страна, за ЕС и за
НАТО, а от друга - за Русия,
тогава трябва да се борим сре-
щу насрещните паранои и у
двете страни”. В България пози-
цията на отиващия си президент
се споделя само от едно мал-
цинство, което обаче е полити-
чески много активно. Става дума
най-вече за либерални партии
и представители на гражданско-
то общество, които се смятат за

продължители на антикомунис-
тическото дисидентство. От своя
страна бъдещият президент Ра-
дев огласява позицията на голя-
мото мнозинство”, пише в стати-
ята си Везер.

Във връзка с “Брекзит”-а, ев-
рокризата и кризата с бежан-
ците Радев казва: “Трябва да
насочим всичките си усилия към
запазване на единството в ЕС.
Ако допуснем той да се разпад-
не, това би било гигантско раз-
хищение на усилията на цели
поколения”. Но Радев има и
конкретни очаквания към ЕС:

България най-после да бъде
приета в Шенгенското прост-
ранство, защото “не приемам да
има Европа на две различни
скорости”.

В статията става дума и за
решимостта на Радев да се
бори срещу корупцията.

“Радев се различава от своя
предшественик по много неща,
не само по отношението към
Русия. Той създава впечатлени-
ето за човек, владеещ се по
военному, докато отиващият си
президент често пъти реагира-
ше емоционално. Двамата оба-

Седмица след встъпването си в длъжност - на 30 и 31 януари, президентът Румен
Радев ще замине за белгийската столица.
Програмата на посещението предвижда срещи с председателя на Европейската коми-
сия Жан-Клод Юнкер, с председателя на Европейския съвет Доналд Туск и с предсе-
дателя на Европейския парламент.
В главната квартира на НАТО Радев ще се срещне с генералния секретар на Алианса
Йенс Столтенберг. В рамките на визитата новият президент ще посети Върховното
главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа в Монс.

ПЪРВАТА ВИЗИТА НА НОВОИЗБРАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ БЪДЕ В БРЮКСЕЛ

Обвиниха кмета на Челопеч, че
е ощетил общината с 50 хил. лeва

на общината да изготви
и подпише платежно на-
реждане, с което общи-
ната е превела на кон-
сорциум сумата от 50 000
лева. Като основание за
превода е посочено
несъществуващо правно
основание, макар кметът
да е знаел, че такова
плащане не се дължи.
Към същия момент кон-
сорциумът е участвал в
процедура за текущ ре-
монт на основно учили-
ще “Св. Св. Кирил и Мето-
дий” и на ОДЗ “Х. Кр.
Андерсен” в Челопеч.
Едно от изискванията за
допускане до процедура-
та, обявена от общината,

е било наличност на па-
рични средства в банко-
ва сметка и представяне
на банкова референция.

Според обвинението
Кесяков не само е още-
тил бюджета на община-
та с 50 000 лева, но е
нарушил финансовата
дисциплина на Челопеч,
уронил е престижа и е
разколебал обществено-
то доверие в общинската
администрация. Окръжни-
ят съд в София е отстра-
нил Кесяков от длъжност
кмет на община Челопеч.
Той е с мярка за неоткло-
нение “подписка”, а раз-
следването срещу него
продължава.

2011 г. фондацията отпуска 14,697, а
през 2012 г. - 33,131 млн. долара. През
2013 г., когато бяха протестите против
правителството на Пламен Орешарски,
субсидиите скочили до рекордните
47,142 млн. долара. През 2014 г. са
отпуснати пари за проекти на стойност
23,592 млн. долара, през 2015 г. сума-
та е почти нищожна на фона на 2013
- 8,720 млн. долара, а м.г. са разпреде-
лени 19,145 млн.

През годините сред грантополуча-
телите са Антоанета Цонева с 800 000
лева, Саша Безуханова с 1,3 млн. лв.,
“Икономедиа” на Иво Прокопиев с 6
млн. лв., “Медиапул” на Стояна Георги-
ева с 1 152 600 лева, Българският ин-
ститут за правни инициативи, чийто
програмен директор бе бившият ми-
нистър на правосъдието и създател на
партия “Да, България” Христо Иванов с
1 млн. и 117 хил. лева, Съюзът на съди-
ите с няколко милиона и др.

Коментар на стр. 12

че имат една обща черта: гово-
ренето им рязко се различава
от често пъти безпределния по-
пулизъм, на който човек се
натъква навред из българския
политически пейзаж. Поне по
време на предизборната борба
Радев явно наистина се е до-
ближил до образа на желания
български президент. Доказват
го изборните резултати в Со-
фия: прозападно ориентирана-
та столица е от промените на-
сам непревземаема крепост за
социалистите. Но Радев спече-
ли и там ясно мнозинство”.

АВТОБУС И ТАКСИ СТАНАХА
ЖЕРТВА НА СТРЕЛЦИ В СОФИЯ

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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С ТОВА ПРОЗРЕНИЕ БОЙКО БОРИСОВ ПОСТАВЯ
КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК В СВЕТОВНАТА ПОЛИТОЛОГИЯ

Д

БСП предлага 20% данък за
месечен доход над 10 хил. лв.
Левицата предвижда 50 лв. данъчни облекчения за дете в работещо семейство

Павлета ДАВИДОВА

Допълнително облагане на бога-
тите българи предлагат от БСП. Иде-
ята на социалистите е хората с месе-
чен доход над 10 хил. лв. да плащат
20% данък. Тези, които получават под
десет хиляди, ще продължат да бъдат
облагани с 10 процента, уточни
членът на ИБ на БСП Драгомир
Стойнев. По думите му промяната ще
засегне около 7000 души, които го-
дишно прибират над 120 хил. лева.

Заради демографската криза и в
подкрепа на младите семейства ле-
вицата предлага семейно подоходно
облагане, при което всяко дете ще
намалява месечно с 50 лева данъци-
те върху доходите на родителите си.

“Ако общите доходи на двамата
съпрузи са 1000 лева на месец и те
имат две деца, ще им се спестяват
100 лв. На практика няма да плащат
данък”, обясни Стойнев. Облекчение-
то ще важи само за работещи семей-
ства без значение с един или двама
родители. Стойнев уточни, че БСП
има и други идеи, но в момента са
важни приоритетите. “Нашият е раз-
решаване на демографската криза.
Въвеждаме семейно подоходно об-
лагане, ако дойдем на власт”, катего-
ричен бе народният представител.

Левицата предлага корпоративни-
ят данък да остане 10%, а данък ди-
видент - 5 на сто. Българските пред-
приемачи до 35 години обаче ще
бъдат освободени от данък печалба

за две години, ако разкрият 5 работ-
ни места и имат оборот над 150 хиля-
ди лева. “Фондовата борса в Бълга-
рия е много лошо развита. Ще рабо-
тим и нейната работа да се подобри.
Българските предприемачи трябва да
започнат да намират финансиране не
само чрез банките, но и чрез капита-
ловия пазар”, заяви Стойнев. Според
него на фондовата борса трябва да
има отделен сегмент за малките и
средните предприятия. Социалистите
искат и създаването на фонд “Инова-
ции” с начален капитал 150 млн.
лева., който да насърчава родните

производители да се развиват в
България. Предвиден е и фонд “Инду-
стрия” с капитал 500 млн. лв. за дяло-
во финансиране на предприятия, ко-
ито създават производство и разкри-
ват работни места в изоставащи рай-
они у нас.

БСП настоява наименованието
“български” да носят само продукти,
произведени в България с родни су-
ровини, а не да се продава българско
сирене от полско мляко, например.
“Свежи” плодове и зеленчуци трябва
да се наричат само тези, които са про-
изведени на наша територия.

Българските предприемачи до 35 г. ще бъдат освободени от данък печалба
за две години, ако разкрият 5 работни места и имат оборот над 150 хил. лв.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

В системата цари пълен хаос, това е общата оценка, която БСП дава на
правителството в оставка. Членът на ИБ на БСП Крум Зарков обясни, че
бюрото е обсъдило свършеното от кабинета на ГЕРБ и разнообразните
му коалиционни партньори, а оценката е крайно негативна. “Въпреки
различните успехи, с които ни заливат, хората в България живеят все
по-зле. Чувството за несигурност се увеличава, качеството на здравео-
пазването намалява, достъпът до образование се ограничава допълни-
телно”, обобщи Зарков. БСП не желае само да критикува, затова и
Изпълнителното бюро е обсъдило решения на проблемите и подробна
платформа под мотото на промяната, с която да се обърне към гражда-
ните. Ръководството обещава да не натрапва платформата и затова
започва нейното публично обсъждане. На 23 януари ще се проведе
дебат по сектор “Земеделие”, следват теми като местна власт, образо-
вание, наука, политика за младежта, срещи с браншови организации и
заинтересовани страни. Зарков обясни, че е обсъдена и коалиционната
рамка на изборите. В нея ще бъдат заложени принципите, на които ще
се залага при избора на партньори.

ладите социалисти
в Перник изразиха
подкрепата си за
предложените от
ръководството на

БСП промени в устава и
програмата на партията. Те
предлагат в предизборната
платформа да бъдат вклю-
чени предложенията семей-
ствата да получават детски

БСП няма да участва под никак-
ва форма в коалиция с ГЕРБ. Това
заяви депутатът от БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ Димитър Горов в теле-
визионно интервю. По думите му
двете партии имат много сериозни
принципни различия. “Нашата кате-
горична опозиционност е една от
причините за краха на ГЕРБ на пре-
зидентските избори”, коментира де-
путатът. Той подчерта, че десните
залагат повече на сделки помежду
си, на договорки в името на властта.
В БСП политиките не се случват на
този принцип, изтъкна Горов. Той
обясни, че в левицата очакват под-
крепа от други политически сили по
принципните позиции на БСП, като
изрази мнение, че подобна подкре-

В системата цари пълен хаос

Младите социалисти в Перник подкрепят промените в устава и платформата
Юлия КУЛИНСКА надбавки за всяко дете, да

се повиши размерът на
стипендиите на студенти и
ученици, фирмите, които
работят заедно с МОН за
дуално обучение, да полз-
ват данъчни облекчения, да
има контрол върху чл. 333
от Кодекса на труда, в
който е регламентирана
закрилата от уволнение на
служителка - майка на дете
до 3 години, създаване на

нова законова рамка за
млади работещи родители и
гарантиране на гъвкаво
работно време за тях и
държавата да си върне
водещата роля в структоро-
определящи отрасли -
енергетика, електроразпре-
деление, водоснабдяване.
Младежите заложиха свое
предложение в устава
младежката квота в органи
на партията и изборни листи

да бъде 30%, а не, както
досега, 20%. Те са катего-
рични, че само обновяване-
то на партията ще й донесе
победа. Затова младите
социалисти подкрепиха
предложената от лидера
Корнелия Нинова мандат-
ност на народните предста-
вители и предлагат такава
да има и за общинските
съветници, която да е 2
пълни мандата или 8 години.

От Младежкото обединение
номинираха осем свои
другари за депутати. Те
настояват за повече места
на млади хора в листата и
поне 1 да бъде на избирае-
мо. “Младежките ни номина-
ции са хора с висока обра-
зователна степен и опит, а
идеите ни за предизборната
платформа - изцяло ориенти-
рани към промяна”, катего-
рични са социалистите.

М

ДИМИТЪР ГОРОВ:

БСП няма да участва
под никаква форма
в коалиция с ГЕРБ

ГЕРБ няма да свали доверието си
от Иван Тотев, обяви Цветанов

ГЕРБ няма да свали доверието си от
пловдивския кмет Иван Тотев, въпреки
че той е обвиняем. Това обяви вчера
зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цве-
танов. Припомняме, че градоначалникът
бе отстранен от поста в понеделник,
след като бе обвинен в престъпление
по служба, с което е ощетил общината
с 1 млн. лв.

“Ние сме с протегната ръка към всич-
ки за важните политики на държавата.
Не бихме се ограничили и от подкрепа-
та на БСП. Знаете, че за да се постигнат
успехи, трябва да има квалифицирана
подкрепа. Ще имаме възможност да из-
ложим своите тези”, заяви Цветанов по
повод анкетата в ГЕРБ, която трябва да
определи потенциалните коалиционни
партньори на партията след предсроч-
ните избори.

Премиерът в оставка Бойко Борисов
обаче заяви точно обратното на думите
на Цветанов. Според него е невъзможно

неговата партия да управлява с БСП след
предсрочните избори.

“Как ще направим с БСП коалиция?
Пoнеже такива опорни точки чувам. Не е
възможно. По-добре да има правителст-
во на малцинството, но да се знае кой
носи отговорността, вместо да е разми-
та”, каза Борисов. Той бил убеден, че
Корнелия Нинова ще участва в съставя-
нето на това служебно правителство. “Г-
жа Нинова се притеснява от това. Изли-
за и казва, че няма да влияе на прави-
телството. Как този генерал, който е
дълбоко уважаван от мен, ще излезе и
ще направи правителство, след като
никога не се е занимавал с политика?
Той трябва да направи всичките си при-
ятели министри, за да успее. Ако г-жа
Нинова участва в съставянето на прави-
телството, аз съм спокоен, това е демо-
крацията. Ако не участва, тогава съм
притеснен”, заключи Борисов.

па може да бъде получена от ляво-
то политическо пространство.

Горов подчерта, че самата БСП
вече е започнала промени в себе
си. Предложи се изборът за предсе-
дател да бъде пряк, да се въведе
мандатност на народните предста-
вители, което смятам за положител-
но, обясни той. Според него, тръгвай-
ки от промените вътре в партията,
промяната трябва да се продължи и
в държавата. “Нужна е промяна в
икономиката, като е необходимо да
има ясно отношение на държавата
към икономиката. Погрешната ико-
номическа политика на ГЕРБ е изго-
нила децата ни от държавата. Не че
тук не им харесва, просто нямат
работа”, каза Горов. Коментар на стр. 12
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бщинските съветници
от БСП в София пред-
ложиха промени в
проектобюджета на

БСП иска още 38 млн. лв.
в бюджета за столичани
Левите съветници предложиха промени в приходите и разходите в общинската хазна за 2017 г.

Деси ВЕЛЕВА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ”
С 40 МИЛИОНА ЛЕВА
ЗАГУБИ ЗА 2016 Г.ОООООО

Бившият главен секретар на Държавната агенция за бежан-
ците Златко Александров е обвинен за умишлена безстопанст-
веност, от която са настъпили щети в размер на 22 459 лева,
съобщиха от прокуратурата вчера. Разследването е водено от
специализираното звено “Антикорупция” към Софийската град-
ска прокуратура.

Досъдебното производство е образувано, след като главни-
ят прокурор Сотир Цацаров се е самосезирал по публикация в
столичен ежедневник от февруари 2016 г. със заглавие “Шефът
на бежанците изгърмя за скъпи храни”.

Александров е привлечен към наказателна отговорност
заради решението да поръча закупуването на над 5,3 тона
малотраен телешки салам, въпреки че колбасът е бил наличен
в складовете на ДАБ, разясняват разследващите. Договорът за
доставка е сключен на 9 декември 2015 г., когато е отчетено
и намаляване на настанените в центровете на ДАБ чужденци.
За въпросното количество телешки салам са заплатени 21 298
лева. Заради краткия му срок на годност обаче - 4 март 2016
г., впоследствие колбасът е унищожен в екарисажа във Варна,
което е струвало на агенцията още 1161 лева, допълват от
държавното обвинение. На Златко Александров е определена
най-леката мярка за неотклонение “подписка”.

„Топлофикация-София” е с 40 млн. лева загуби за
миналата година, стана ясно при представянето на биз-
нес плана на общинското дружество пред финансовата
комисия на СОС вчера. Въпреки, че разходите за суро-
вина са спаднали с 31%, от дружеството заявиха, че
загубите идват заради КЕВР и определените от нея цени.
На загуба сме заради грешни решения на регулатора,
категоричен бе шефът на “Топлофикация” Георги Бело-
вски. Пред общинските съветници той представи дейст-
ващите и новите проекти за изпълнение през тази годи-
на, сред които е въвеждането на интегрирана информа-
ционна система. Напълно нов проект е възможността за
дистанционно следене на абонатните станции както от
самото дружество, така и от абонатите.

града за 2017 г., с които при-
ходите ще се увеличат с 38
млн. лв. Предложенията бяха
внесени в комисията по фи-
нанси към Столичния общин-
ски съвет за обсъждане вче-
ра от председателя на група-
та съветници Калоян Паргов.
Според него идеите на соци-
алистите за промени в при-
ходната част ще дадат
възможност за по-ефективно
стопанисване и разпорежда-
не с общинската собственост
и управление на общинските
дружества.

Допълнителните 38 млн.
лв. според социалистите тряб-
ва да отидат за разходи за
образование, здравеопазва-
не, социално осигуряване,
жилищно строителство, окол-
на среда, култура, отбрана и

сигурност, които са приори-
тетни за местните политики на
БСП в София.

Съветниците предлагат да
бъдат увеличени с 9 млн. лева
средствата, предвидени за
ремонт на вътрешноквартал-
ната улична мрежа. 3,5 млн.
лева повече са необходими
за камери и допълнително
видеонаблюдение, 2 млн. лв.
трябва да бъдат отделени за
проектиране и начало на из-
граждане на две нови спорт-
ни зали в районите “Люлин” и
“Младост”. Социалистите на-
стояват за повече пари за
физкултура и спорт, както и
за строителство на нови и
ремонт на съществуващи дет-
ски градини.

За физкултурните салони
са нужни с 1 млн. лева повече
капиталови разходи, а за ог-
ради на училищата - 500 000
лева.

Според съветниците от
БСП общината трябва да пла-
нира 500 000 лв. за детски и

ученически отдих и туризъм
за ученици с отличен успех
от общинските училища, как-
то и за такива от социално
слаби семейства.

Предложенията на БСП в
областта на здравеопазва-
нето са за ръст на разходите
с 2,5 млн. лв. за ремонти и
закупуване на медицинска
апаратура за общинските
ДКЦ и медицински центрове,
както и да се отделят 300 000
лв. за общински фонд за под-
помагане на двойки с репро-
дуктивни проблеми. Нужни
са още 700 000 лв. за раз-
криване и финансиране на
лекарски кабинети в учили-
щата, категоричен бе Кало-
ян Паргов.

Според него и колегите му
общината трябва да отдели
още 1,5 млн. лева за програ-
мата “Социален асистент за
независим живот”, за строи-
телство на защитени домове
за възрастни и за подобрява-
не условията в социалните

домове и приюти за бездомни
хора.

Социалистите дават кон-
кретни предложения откъде
могат да дойдат средствата за
тези допълнителни разходи.
Според тях могат да се събе-
рат 4 млн. лева повече от

предвиденото от данък върху
недвижимите имоти, както и
5,5 млн. лв. повече от данъка
върху превозните средства.
По-голяма събираемост от
такси, глоби и санкции също
ще донесе повече приходи,
коментира Калоян Паргов.

Снимка БГНЕСПрокуратурата обвини
бившия главен секретар
на ДАБ за търг за колбаси

Нищо не се направи досега за укрепването на изгорелите Тютюневи складове,
както и за съборения от човешка ръка склад на ул. “Одрин” 8 в Пловдив,

тежката зима ги заплашва от доразрушаване

Бюджетите на Фонда за лечение на
деца и на българското председателст-
во не могат да бъдат противопоставя-
ни, защото са напълно независими
един от друг. Това пише в становище,
изпратено от управлението на НДК по
повод на мейл, изпратен до медиите в
неделя от Националната асоциация “С
грижа за деца в риск”. Асоциацията
противопоставя бюджета за ремонт на
НДК за предстоящото европейското
председателство през 2018 г. на 3-го-
дишния бюджет на Фонда за лечение
на деца.

“Проверка показа, че въпросната
организация няма нито интернет сайт,
нито публични изяви или позиции, нито
лица, които да се свързват с нея. След
справка в Агенцията по вписванията
стана ясно, че асоциация с такова име
никога не е била регистрирана. Несъ-
ществуващата организация не е и част
от Обществения съвет към Фонда за
лечение на деца”, пише в становището
на НДК. Оттам припомнят, че НДК “е
единствената институция, която напра-
ви публично представяне на вложени-
те средства в ремонта”.

До месец, месец и поло-
вина служителите на МВР
ще получат зимните си уни-
форми. Това каза във Велико
Търново министърът на вът-
решните работи в оставка
Румяна Бъчварова. Тя посо-
чи, че в края на м.г. проце-
дурата по обществената
поръчка била финализирана.
В момента вече се раздават
обувките на служителите.
Бъчварова припомни, че в

Кметът на врачанското село Галиче Ценко Чоков
остава зад решетките. Преди седмица спецсъдът го
пусна под домашен арест, но на по-висша инстанция
Апелативният спецсъд прецени, че решението е не-
правилно.

Според първата инстанция кметът на Галиче стра-
да от болести, които трябва да се лекуват в домашна
среда. Апелативният съд обаче отсече, че въпросни-
те болести, от които страда обвиняемият кмет, могат
да бъдат лекувани и от медиците в затворническата
болница. Според съдиите Чоков е зад решетките 7
месеца и половина и този срок не надвишава зако-
новия.

Синът му Мартин Чоков също остава в килията,
тъй като няма основания да бъде пуснат. Апелативни-
те съдии отбелязаха, че в решението на първоин-
станционния съд няма никакви мотиви за освобожда-
ването му под домашен арест.

В съдебната зала бяха припомнени страховитите
престъпления за изнудване, рекет, отвличане и лих-
варство, по които Чокови ще бъдат изправени пред
съда.

Защитникът на кмета Илиян Василев не успя да
си обясни обществения гняв, след като спецсъдът
пусна Чоков. Той каза, че обществото не било до-
статъчно гневно например след решението Божидар
Кузманов-Божо Кравата да бъде задържан вкъщи.

Ценко Чоков
остава в ареста

НДК ЗАЩИТАВА
ПАРИТЕ СИ
ЗА РЕМОНТ

БЪЧВАРОВА ОБЕЩА ЗИМНИТЕ
УНИФОРМИ НА ПОЛИЦАИТЕ
„ДО МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА”

последните години имало
трудност с поръчките, свърза-
ни с осигуряването на уни-
формено облекло. “Както зна-
ете, там автоматично беше
дадено правото да печелят
фирми, съсобственост на ин-
валиди. Това създаде много
проблеми. Слава Богу, успях-
ме да се справим с тях и се
надявам самият процес оттук
нататък да тече по-гладко”,
заяви Бъчварова.

дравната каса ще плати на болниците дейност,
която е  отчетена, но неразплатена досега, за
периода април-ноември 2016 г. Това каза пред
журналисти председателят на Надзорния съвет
на НЗОК д-р Ваньо Шарков след заседание
на надзорниците. Той поясни, че “възможност-
та да се плати сумата в размер на 19 млн.лв.
произтича от спестени средства вследствие на
въвеждане на пръстовия идентификатор”.

НЗОК ЩЯЛА ДА ПЛАТИ НА
БОЛНИЦИТЕ ДЕЙНОСТ ЗА
МИНАЛАТА ГОДИНА

З
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МОН няма да удължи срока за
кандидатстване с проекти за центро-
ве за върхови постижения и за компе-
тентност в конкурса по новата опера-
тивна програма за наука и образова-
ние. Това се разбра вчера на бри-
финг, свикан от министерството за
журналисти. С писмо в началото на
година 15 учени от БАН, ТУ в София
и СУ алармираха, че поради допусна-
ти грешки в документите за процеду-
рата МОН промени правилата за оце-
няването на 30 декември м.г., 23 дни

Лекари и пациенти настоя-
ват НЗОК да поема стойност-
та на апарати за кислородна
терапия в домашни условия.
Такъв уред струва до 2 хил. лв.,
поясни доц. Ваня Юрукова,
зам.-директор на Специализи-
раната болница за активно
лечение на белодробни боле-
сти “Св. София”. България била
единствената държава, в коя-
то не са поети апаратите за
дишане, подпомагащи тежки-
те форми на хроничната обст-
руктивна белодробна болест
(ХОББ). От подобно лечение
се нуждаят пациенти в напред-
нал стадий на ХОББ. В Бълга-
рия липсва регистър на паци-
ентите с хронични белодроб-
ни заболявания и не се знае
точният брой на хората, нуж-
даещи се от такъв апарат.

Налага се пациенти с
ХОББ да доплащат лечението
си, а те обикновено са инва-
лидизирани и доходите им са
крайно недостатъчни, комен-
тира Диана Хаджиангелова,
председател на Асоциацията

С благодарствен молебен и тържествен ритуал пред паметната плоча, където
са посрещнати първите руски воини, в Ямбол беше отбелязана 139-годишнината

от Освобождението на града от османско владичество. Представители на Клуб “Традиция”
от Нова Загора направиха възстановка на влизането на 23 Донско-казашки полк в града

Лекари и пациенти искат
касата да поема апарати за
кислородно лечение в дома

на българите, боледуващи от
астма /АББА/. Около 270 лв. е
доходът на 60% от тези хора.
Пациентите често ползват ста-
ри апарати под наем, а кисло-
родотерапията е единствена
за пациенти в напреднала
фаза на болестта. Клиничната
пътека, по която са лекувани,
също е недофинансирана.

По думите на Хаджианге-
лова има проблем и с достъпа
до лечение на тежките форми
астма. В момента това е скъпо-
струващо лечение и се налага
хората да пътуват до Западна
България, където има две спе-
циализирани комисии - в Со-
фия и в Плевен. Те са за цяла-
та страна. Хората са принуде-
ни да си платят пътуването и
нощувката, поясни председа-
телката на АББА. Тя припом-
ни, че през 2014 г. е разписа-
на национална програма с МЗ
за ранна профилактика на за-
боляванията и контрол на
ХОББ, астма и алергичен ри-
нит, но досега нищо по нея не
е осъществено.

МОН не удължи срока за
научните европроекти
Грешки на министерството и промени,
които то направи 23 дни преди крайната
дата, може да провалят учените

преди крайния срок за кандидатства-
не, който започна през август м.г. Това
налага промени и в документацията
на проектите, а Брюксел може да не
одобри парите заради опорочената
процедура и заради неприетите Стра-
тегия за наука и обновена пътна кар-
та на научните инфраструктури, алар-
мираха учените. Въпреки това от МОН
са сметнали, че няма причина да бъде
удължаван срокът за кандидатстване
и зам.-министър Красимир Киряков
дори посъветва вчера кандидатите да

не изчакват последния ден за пода-
ване на документи. Нито едно проект-
но предложение не е подадено до
момента. Киряков заяви, че е отпад-
нало изискването закрити преводачи
да преведат целия текст на проекти-
те. Чак февруари пък ще започне ана-
лизът на пътната карта.

МОН е договорило една четвърт от
парите по новата оперативна програ-
ма “Наука и образование за интели-
гентен растеж”, която работи от фев-
руари 2015 г., съобщи Цветана Герд-
жикова, шеф на дирекцията в минис-
терството за структурните фондове.
Абсолютно същото преди повече от
месец - на 6 декември, обяви ми-
нистърът в оставка Меглена Кунева.

1.37 млрд. лв. е финансовото обез-

печаване на оперативната програма
за наука и образование. Първата част
- за наука, предвижда да се дадат по
проекти 560 млн. лв., като за центро-
вете са 350 млн., а за нови регионал-
ни научни центрове - останалите. Вто-
рата приоритетна ос разполага с 504
млн. лв. за училищни и вузовски про-
екти за образование и учене през
целия живот. Третата ос е за 252 млн.
лв. - за изграждане на образователна
среда в училище за активно социално
приобщаване.

През 2017 г. по първата ос пред-
стоят 9 процедури за общо 168 млн.
лв. По втора ос предстои обявяването
на 6 процедури за 20 млн. лв. По тре-
та ос ще има пет нови процедури за
101.5 млн. лв.

Бедността и доходи-
те на хората са теми за
решаване, които стоят
пред следващото прави-
телство. Това заяви
председателят на ВМРО
и зам.-председател на
Народното събрание
Красимир Каракачанов
на дискусия в парламен-
та на тема “Бедността -
начин на управление в

чакваният бюджет на “Българската Коле-
да”, кампания 2016-2017 г., е 2 590 000
лева. Данните бяха съобщени на прескон-
ференция в президентската институция за
последната кампания на благотворител-
ната инициатива. Тази година “Българска-
та Коледа” е насочена “В подкрепа на
децата с тежки хронични заболявания”.

Резултатите в дарителската банкова
сметка са 1.808 млн. лв. В борда на кам-
панията са получени 792 хил. SMS-а, от
които са събрани 792 хил. лв. За кампани-
ята т.г. парите ще се използват за децата
и техните семейства, за да се подобри
състоянието им. Ще се отделят средства и
за високотехнологична апаратура, както
при всяка кампания.

Постъпили са 170 заявления за подпо-
магане на деца и 20 заявления от болни-
ци за закупуване на апаратура със сред-
ства от кампанията. До момента се увели-
чава броят на индивидуалните дарители -
над 2800 души, а 430 са представителите
на бизнеса, които са дарили за кампани-
ята. Много деца и 95 училища от цялата
страна са се включили, както и много пуб-
лични личности.  Равносметката за 14
години показва, че са събрани над 30 млн.
лв., 3409 деца са  подпомогнати, 229
болници в страната са получили дарения
под формата на апаратура.

ОЧАКВАНИЯТ БЮДЖЕТ
НА „БЪЛГАРСКАТА
КОЛЕДА” Е БЛИЗО
2,6 МЛН. ЛЕВА

ООООО

В края на парламента патриотите
заговориха за бедността

България”. Кръглата
маса е по инициатива на
депутати от парламен-
тарната група на Патри-
отичния фронт. По думи-
те на Каракачанов бед-
ността е една от причи-
ните масово млади хора
да напускат страната.
Според него безработи-
цата, бедността и негра-
мотността са пряко

свързани. Той цитира
известните данни, че 1,5
млн. пенсионери живеят
под прага на бедността
с пенсии под 300 лв., а
600 хил. в трудоспособ-
на възраст са работещи
бедни. По думите на
Каракачанов 900 хил.
българи са неграмотни,
а 40% от учениците са
функционално неграмот-

ни. Статистиката според
него показва, че про-
блемите са много сери-
озни.

Каракачанов пое ан-
гажимент добрите идеи,
споделени в рамките на
дискусията, да бъдат
включени в нова нацио-
нална политика за ре-
шаване на проблема с
бедността.

От 1 януари НЗОК ще плаща имуносупресивно
лечение на деца с гломерулни болести в извънбол-
нична помощ по протокол, който ще се издава от
специализирани комисии в болници, където и до мо-
мента е провеждано лечение и наблюдение на паци-
ентите.

След обнародване на Наредба 2 от 25 март 2016
г. за определяне на пакета от здравни дейности, га-
рантиран от бюджета на НЗОК, до 1 януари т.г. регла-
ментът за плащане на имуносупресивното лечение на
децата с гломерулни болести е извън стойността на
клиничната пътека. Проблемът се поражда и от факта,

НЗОК ще плаща имуносупресори
за деца с присаден бъбрек

че част от диагнозите, които изискват имуносупресив-
но лечение, са извън кратките характеристики на ня-
кои лекарствени продукти.

До 2012 г. лечението на децата с гломерулни бо-
лести, при които се налага провеждане на имуносу-
пресивна терапия, се осигуряваше по линия на Българ-
ската Коледа.

През м.г. Надзорният съвет на НЗОК взе решение
да заплаща лечението на децата извън стойността на
клиничните пътеки - както това се прави за медика-
менти, с които се лекуват онкоболни пациенти, пояс-
няват от НЗОК.

Снимка ПРЕСФОТО/БТА
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родажбите на електрически
превозни средства в България
през 2016 г. са нараснали от
2 до 3 пъти спрямо предход-
ната година, похвали се вче-

ра председателят на УС на клъстер
“Електромобили” Илия Левков пред
“Блумбърг ТВ България”. Това е добра
новина, каза той. Левков обаче не даде
точни данни колко броя електромобили
са продадени през миналата година и
колко за предходната.

По думите му бизнесът и общините са
много активни в процеса по въвеждане
на този вид автомобили, като все повече
логистични и всякакъв вид обслужващи
компании търсят решения с електричес-
ки превозни средства. Общините имат
много сериозна роля в инфраструктурата
и в стимулите и регулациите. Те биха
могли да създадат регистър с възможни
точки за инвестиции и изграждане на
зарядна инфраструктура, каза той.

 От достъпни данни става ясно, че
през първата половина на 2015 г. у нас
са били продадени само 20 нови елек-
трически автомобила. В началото на
2016 г. бе съобщено, че в страната се
движат общо 170 електромобила. Като
от тях 134 са леките автомобили, 34 то-
варните, а автобусите - два броя.

Властта напомпа
продажбите
на електромобили
П

Продажбите на нови автомо-
били в България са нарас-
нали през декември минала-
та година с 13,2 на сто,
показват данни на Асоциа-
цията на европейските
автомобилостроители
(ACEA). През декември у
нас са били закупени 3555
нови коли, а 3141 е бил

Ръстът за миналата година е между 2 и 3 пъти
спрямо предходната, похвалиха се от бранша

Миналата година обаче започна
програма за частично субсидиране за
закупуването на електро- и хибридни
автомобили с ресурс 1 млн. лева за
общинските администрации. Парите са
от Националния доверителен екофонд.
Вероятно покупката на електромобили
с тези пари е вдигнала ръста на про-
дажбите на електрическите превозни
средства.

По тази програма бяха осигурени
пари за 44 автомобила, като 34 са еле-
ктромобилите и 10 са хибридните авто-
мобили. Финансиране са получили 22
общини и 4 администрации. През мина-
лата седмица пък стана ясно, че още 1
млн. лева ще бъдат осигурени за елек-
тромобили и хибридни автомобили за
администрацията за общини и структу-
ри на държавната администрация.

Превърнахме се в европейското гро-
бище за стари коли, това е бомба със
закъснител. Трябва да има система от
стимули, каза още Левков във връзка с
последните изнесени данни, че 90% от
колите, които се купуват у нас, са втора
употреба.

13% повече покупки на нови коли у нас само за месец
броят им за декември 2015
г. За дванадесетте месеца
на миналата година регист-
рацията на нови автомобили
в нашата страна се е пови-
шавила със 7,7% до 26 370
броя спрямо 23 500 броя
през предходна година,
сочат още данните на
(АСЕА).

През декември регистрация-
та на нови пътнически
автомобили в Европейския
съюз отбелязва повишение
благодарение на силен ръст
на продажбите в Италия и
Испания. Продажбите в ЕС
са повишени с 3% на годиш-
на база - спрямо декември
2015 г. след ръст с 5,8 на

сто месец по-рано, отбелязва
ACEA. Най-голямо повише-
ние е отбелязано в Италия -
с 13,1%, Испания - с 9,3 на
сто, Франция - с 5,8% и
Германия - с 3,7%, като
единствено във Великобрита-
ния е отчетено понижение с
1,1 на сто. За цялата измина-
ла година регистрацията на

нови автомобили на Стария
континент се повишава с
6,8%, спрямо  2015 година,
до общо 14,641 милиона.
Само в рамките на декември
бяха регистрирани рекордни-
те за последния месец на
годината 1 143 653 нови
автомобила, спрямо 1 110
236 година по-рано.

Към настоящия момент
България е извървяла
около 20% от пътя си към
валутния съюз. Това каза
вчера финансовият ми-
нистър в оставка Влади-
слав Горанов на 11-та
среща между бизнеса и
правителството. “Ние мо-
жем много неща да иска-
ме, въпросът е нас дали
ни искат”, каза Горанов и
допълни, че тактиката му
е тихата, но настойчива
дипломация със старите
страни членки, от които
зависи взимането на по-
литическото решение за
приемането на България.
Той каза, че положител-
ното решение е свързано
и с подобряване на общо-
то доверие към страната.

Амбицията на БНБ е

От 30 до 100 лв. годишна такса
за движение на земеделската тех-
ника по пътищата, предвижда про-
ект на Постановление на Министер-
ския съвет за допълнение на тари-
фата за таксите, които се събират от
Агенция “Пътна инфраструктура”,
публикуван за обществено обсъжда-
не. Вносител е регионалния ми-
нистър в оставка Лиляна Павлова.

С проекта на постановление се
предлага въвеждането на годишни

По схемата за нацио-
нални доплащания за тю-
тюн за финансовата 2017
са заложени 94 млн. лв.,
което е много малко на
фона на значимостта на
отрасъла за българската
икономика. Това каза

ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
СЕ ОПЛАКВАТ ОТ МАЛКО ДОПЛАЩАНЕ

Павлова иска до 100 лв. такса за движение
на агротехника по пътищата

такси при издаване на едногодиш-
но разрешително за селскостопан-
ска техника. Размерът на таксите е
определен в зависимост от широ-
чинния габарит на техниката и по-
конкретно 30 лв. годишна такса за
колесни трактори, тракторни ремар-
кета и друга колесна самоходна
техника за земеделското стопанст-
во с габаритни размери с широчи-
на от 2,55 м до 3,50 м, включително
и 100 лв. такса - при широчина над

3,50 м до 4,50 м, включително. С
въвеждането на годишна такса при
издаването на едногодишни разре-
шителни се очаква облекчаване на
фермерите, ползващи агротехника
при многократно преминаване по
пътищата от първи, втори и трети
клас по изключение, пише в проек-
та. Общественото обсъждане на
допълнението на тарифата за так-
сите на земеделска техника ще
бъде до 15 февруари 2017 г.

вчера председателят на
Националната асоциация
на тютюнопроизводите-
лите (НАТ-2010) Цветан
Филев пред “Блумбърг тв
България”. Тютюнопроиз-
водителите у нас внасят в
държавната хазна еже-

годно около 2 млрд. лева,
което е 10-11% от бюд-
жета на България като
цяло, каза той.

Филев коментира, че
в България все по-малко
земеделци се занимават
с отглеждането на тютюн,
докато в Гърция ежегод-
но се отглеждат между 25
и 27 хил. тона тютюн. У
нас тези стойности за
около 16-17 хил. тона.
Страната ни е на пето
място по тютюнопроиз-
водство в Европа, а ос-
новните конкуренти за
производство на ориен-
талски тютюн са съседни-
те на нас държави - Тур-
ция, Македония и Гърция,
каза той.

“Данните от последни-
те 4-5 години показват, че
производството на терито-
рията на ЕС е спаднало с
около 50%. През 2010 в
рамките на ЕС са произ-
ведени около 400 хил.
тона тютюн, а в реколта
2016 говорим за под 200
хил. тона. През 2014 г. в
България са произведени
около 31 хил. тона тютюн,
в момента говорим за
между 15 и 17 хил. тона.
Всичко това е плод на ре-
стрикциите, които се уп-
ражняват върху бранша”,
подчерта тютюнопроизво-
дителят. Той каза, че око-
ло 95% от българската су-
ровина е предназначена
за износ.

след една година банко-
вата система на страната
да е готова за влизане в
еврозоната, каза управи-
телят на БНБ Димитър
Радев. Все пак той уточ-
ни, че е рано да се анга-
жираме с конкретен срок,
защото има необходи-
мост от структурни рефор-
ми, които са част от поли-
тическо решение.

Четиридесет и седем
млрд. лева са междуна-
родните валутни резерви
на България, което прави
покритие на валутния
борд от 160%, съобщи гу-
верньорът на БНБ. По
неговите думи стабилност-
та на финансовата систе-
ма е ключов фактор по
пътя на България към ев-
розоната.

България е извървяла 20%
от пътя към еврозоната,
призна Горанов
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Експерти от Агенцията за

ядрено регулиране (АЯР) не
са участвали в прегледа на
оборудването, произведено
за АЕЦ “Белене”, но нямало
законодателна уредба за
това. Този факт стана извес-
тен вчера от председателя
на агенцията Лъчезар
Костов, който направи отчет
за дейността й през минала-
та година.

Инспекцията в руските
Ижорски заводи бе направе-
на в края на миналата
година. След това стана
известно, че вероятно в
началото на април в Бълга-
рия ще пристигнат двата
реактора, произведени в
Русия за АЕЦ “Белене”, чийто
строеж обаче беше спрян
през март 2012 г. с решения
на правителството и парла-
мента. През август пък се
очакват и турбините за двата
планирани блока. Оборудва-
нето ще бъде консервирано
и съхранявано на площадка-
та на АЕЦ “Белене”.

Лицензирането на пло-
щадката край “Белене”

Íå å èìàëî åêñïåðòè
îò ÀßÐ ïðè ïðåãëåäà íà
îáîðóäâàíåòî çà „Áåëåíå”
Ако бъде взето решение за подновяване
на строителството, няма да се налага
лицензирането на площадката да започне отново

След като 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ бе
зареден частично с новото ядрено гориво
ТВСА-12 сега е ред на 5-ти блок. АЯР все още
продължава с прегледа на документите за
преминаване на 5 блок към новото руско го-
риво. Прегледът ще бъде завършен през март,
след предоставяне на поисканата допълни-
телна информация от страна на атомната цен-
трала, каза Костов.

Зареждането с новото гориво на 6 блок е
поетапно и ще продължи в рамките на 4 горивни
кампании, уточни Костов. Целта е подобряване
на ефективността и безопасността на горивния
цикъл при планирано преминаване към повише-
на топлинна мощност (104% от номиналната). За

Готвят и 5 блок на „Козлодуй”
за зареждане с ново ядрено гориво

осъществяване на този процес от страна на про-
изводителя на гориво – руската ТВЕЛ, е извърше-
но обстойно изследване и анализ на безопас-
ността. Отделно анализ е направен както от ек-
спертите на самата централа, така и от незави-
симите специалисти от ядрения регулатор.

По отношение на удължаването на лицен-
зите за двата блока в “Козлодуй” в момента
агенцията анализира документацията за 5
блок, чийто срок изтича през ноември 2017
година. Очаква се прегледът да приключи до
средата на септември. Според българското за-
конодателство АЯР има право да издаде ли-
ценз за дейността на ядрената мощност за
максимален срок от 10 години.

беше на финалната права,
преди да бъде спряна
процедурата през 2012 г.
Ако бъде взето решение за
подновяване на строителст-
вото, няма да се налага
процедурата да започне
отново, каза Борислав
Станимиров, зам.-председа-
тел на АЯР. Нов инвеститор
ще закупи проекта и ще

даде своето заявление за
подновяване на работата по
него. След одобрението на
техническия проект следва-
щата стъпка е издаване на
разрешително за строеж.
Площадката на АЕЦ “Беле-
не” има издадено решение
за ОВОС, което не е изтек-
ло, стана ясно от отговор на
енергийния министър в

оставка Теменужка Петкова
пред Народното събрание.

По отношение на нова
мощност в АЕЦ “Козлодуй”
през 2016 година АЯР е
правила оценка на подаде-
ното през лятото на 2015
години заявление за одобре-
ние на площадка за изграж-
дане на нови мощности.
Направени са предложения
за отстраняване на пропуски,
а централата е вече подала
нов отчет за планираните
дейности. Процедурата по
прегледа на документите
продължава, но окончател-
ното решение ще дойде
едва след влязло в сила
решение за ОВОС.

Банките са понижили
лихвите по депозити с поло-
вин процент в края на 2016
г., съобщават от финансовия
портал “Моите пари”. Според
данните от месечния доклад
на анализаторите бaнкитe
са зaвъpшили миналата
гoдинa тaкa, кaктo са я
зaпoчнaли - с oщe пo-ниcки
лиxви пo дeпoзити и
cпecтoвни cмeтки. През де-
кември не са липсвали нoви
oфepти, но лиxвeните нивa
ca били cъoбpaзeни cъc
cpeднитe зa пaзapa, като
няма пpoмoциoнaлни
oфepти като тези в минaлoтo
c 4-5% гoдишнa лиxвa. Екс-
пертите прогнозират, чe
тенденцията към намаление
щe пpoдължи и пpeз 2017
гoдинa.

Пpeз дeкeмвpи четири

Най-голямата банка у нас -
“УниКредит Булбанк”, чиито
активи са в размер на около 18
млрд. лв., е продала пакет от
необслужвани кредити на фирми
на обща стойност 93 млн. евро.
Това съобщиха от финансовата
институция. Сделката е с “Аген-
ция за събиране на дългове”,
дъщерно дружество на
B2Holding ASA. “Сделката е част
от плана на “УниКредит Груп” за
продажба на активи с влошено
качество с цел укрепване на
кредитния си профил”, съобщиха
още от банката. Ефектът от
сделката ще бъде отразен през
първото тримесечие на 2017 г.
Междувременно експертите от
“Уникредит Булбанк” прогнози-
раха, че ръстът на брутния
вътрешен продукт (БВП) на
България ще се ускори от 3,4%
миналата година до 3,6% през
2017 г. След това обаче, през
2018 г., ще се забави отново до
3,4 на сто.Според техните оцен-
ки номиналният БВП през 2016
г. 46,5 млрд. евро, през 2017 г.
ще бъде 48,6 млрд. евро, а през
2018 г. - 51,1 млрд. евро. Сред-
ната заплата в България ще се
повиши през 2017 г. до 1039 лв.,
а следващата година ще нарас-
не до 1125 лв.,  прогнозират
още експертите на банката. По
данни на Националния статисти-
чески институт (НСИ) към края
на 2016 г. средната заплата у
нас е била 954 лв.

„Булбанк”
продала лоши
кредити за
93 млн. евро

Понижения на лихвите по депозити
с до половин процент в края на 2016 г.

бaнки са пoдoбpили ycлoви-
ятa cи пo пoтpeбитeлcки
кpeдити. Teзи пoдoбpeния
oбaчe засягат oпpeдeлeнa
гpyпa пoтpeбитeли - тeзи c
виcoки дoxoди, или ce
oтнacят зa oпpeдeлeни

пapaмeтpи нa кpeдитa, или
пък изпълнeниe нa
oпpeдeлeни ycлoвия.
Дeкeмвpи нe е изoбилcтвaл
oт нoвocти пpи жилищнитe и
ипoтeчните кpeдити. Две са
били активните банки и те

са пoдoбpили пapaмeтpитe
пo пpoдyктитe си.

Hаблюдeниятa нa екс-
пертите от “Моите пари” зa
дeкeмвpи показват, чe седем
бaнки ca пpeдпpиeли
пpoмeни пo дeпoзитнитe cи
пpoдyкти.

Пpoмeнитe пo бeзcpoчни
дeпoзити пpeз дeкeмвpи  са
били cвъpзaни c пpeмaxвaнe
нa пpaгoвe нa cyмитe, oт
кoитo зaвиcи лиxвeният
пpoцeнт. Ha пpaктикa eднa
и cъщa пpoмянa ce зaбeлязa
пpи тpи oт бaнкитe, които
пpeдлaгaт тaкивa пpoдyкти.

Пpи пoтpeбитeлcкитe
кpeдити aктивнocттa е била
пo-виcoкa oт oбичaйнoтo.
Пpeз дeкeмвpи има пpoмeни
пo пpoдyктитe нa четири
бaнки, отчитат от “Моите
пари”.

Над 40 на сто от купувачите на
апартаменти в Созопол са българи,
45 на сто - граждани на Русия и бив-
ши съветски републики, са наблюде-
нията на Теофил Петров, изпълните-
лен директор на фирма за имоти, ци-
тиран от БТА. През миналата година е
имало съществено увеличаване на
дела на българските купувачи.

Според годишния пазарен обзор
на компанията, представен пред жур-
налисти, 2016 г. е донесла стабилност
на ваканционния пазар в България.
Цените са се задържали без същест-
вени промени, а интересът от купува-
чите е бил устойчив. Увеличението на
български купувачи в Поморие за ми-
налата година е малко над 30 на сто,
като много от хората планират цело-
годишно да живеят в тези жилища.
След година или две се очаква те да

Все повече българи си купуват имоти по морето
са над 30 на сто. Българските и руски-
те купувачи разполагат с бюджет меж-
ду 40 000 и 60 000 евро за апарта-
мент с една спалня. Студиа вече поч-

ти не се търсят. Част от притежаващи-
те малък имот в Созопол проявяват
интерес към по-голям или към покуп-
ка на къща. Цените в тази част на
Черноморието са между 200 000 и 250
000 евро.

Без съществено движение остава
пазарът в зимните ни курорти. Отдел-
ни купувачи се възползват от ниските
цени, за да купят апартамент за соб-
ствено ползване. Пазарът е почти
изцяло вторичен, а клиентите са пре-
димно българи.

През 2017 г. ваканционният пазар
ще продължи да се развива в умерен
темп. Вероятно е да има ръст в актив-
ността и броя сключени сделки на
Южното Черноморие, както и нови
проекти. Цените няма да се покачват
и е възможно делът на българите да
нарасне още, смята Теофил Петров.
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Снимки БГНЕС

Европейската народна
партия (ЕНП) и Алиансът на
либералите и демократите
(АЛДЕ) обявиха създаване-
то на нова коалиция, в коя-
то не фигурира Прогресив-
ният алианс на социалис-
тите и демократите (С&Д).
Новосъздадената коалиция
кани и други групи да се
присъединят.

Времето на формиране-
то на коалицията ясно по-
казва нейната цел - подкре-
па за кандидата на ЕНП
Антонио Таяни за поста
председател на Европарла-
мента. Това се потвържда-
ва и от факта, че председа-

ЕНП и АЛДЕ се коалираха в подкрепа на Таяни
телят на АЛДЕ Ги Верхоф-
стат оттегли кандидатурата
си, преди да започне гла-
суването.

“Политическите маневри
на ЕНП в последния мо-
мент, за да привлекат гла-
совете на либералите и на
крайнодесните и популис-
тите, издават само желание
да спечелят важния пост на
всяка цена и да заведат
Европа още по-дълбоко в
политиката на разделение,
социални неравенства и
ограничения”, коментира
междувременно във фейс-
бук лидерът на Партията на
европейските социалисти

(ПЕС) Сергей Станишев.
Ако Таяни бъде избран,

председателите на трите
основни институции на ЕС -
Европейският парламент,
Европейската комисия и
Европейският съвет ще
бъдат от една партия, а
именно - ЕНП.

До редакционното при-
ключване на броя бяха
ясни резултатите само
след втория тур. На първи-
те два тура вчера нито
един от шестимата канди-
дати не събра абсолютно
мнозинство. След второто
гласуване Антонио Таяни
запази челната си пози-

ция, като събра 287 гласа,
следван от кандидата на
С&Д Джани Питела с 200
гласа. Останалите четири-
ма кандидати събраха
между 40 и 60 гласа.

Гласуването може да
продължи до четири тура.
През това време кандида-
тите имат право да се от-
теглят, а нови кандидатури
могат да се появят преди
второто и третото гласува-
не. На четвърто гласуване,
ако се стигне до такова,
отиват двамата претенден-
ти с най-висок резултат,
които се избират вече чрез
обикновено мнозинство.

“Какво наблюдаваме в САЩ? На-
блюдаваме продължаваща остра
вътрешнополитическа борба, незави-
симо от това, че изборите за прези-
дент приключиха и че те приключиха
с убедителна победа за господин
Тръмп”, заяви руският президент Вла-
димир Путин на съвместна прескон-
ференция с молдовския си колега
Игор Додон в Москва. “В хода на тази
борба бяха поставени няколко зада-
чи и първата от тях е да се подкопае
легитимността на избрания президент
на САЩ”, каза руският президент. Той
заяви, че действията на отиващата си
американска администрация нанасят
като цяло ущърб на интересите на
самите САЩ.

Руският президент обвини още
сегашните американски власти, че се
опитват “да вържат ръцете и краката
на новоизбрания президент Тръмп
при изпълнението на предизборните
му обещания както в страната, така и
на международната сцена”. В същото
време той отхвърли информациите,
разпространени от американски ме-

Ïóòèí: Èñêàò äà ïîäêîïàÿò
ëåãèòèìíîñòòà íà Òðúìï

Русия е готова за
преговори с новата
администрация на
САЩ на базата на
взаимно уважение,
без натрапване на
ценности, заяви
външният министър
Сергей Лавров

дии, че руските тайни служби са
шпионирали Тръмп и са натрупали
компромати срещу него с цел да го
шантажират, предаде Франс прес.
“Да не мислите, че нашите тайни
служби тичат след всички американ-
ски милиардери? Разбира се, че не е
така”, категоричен бе Путин. Той за-
яви, че онези, които са поръчали
доклад с каквито и да е компромати
срещу Тръмп и разпространяват не-
верни информации за него, са по-
лоши от проститутки, предадоха
ТАСС и Асошиейтед прес. “Такива
хора нямат никакви морални ограни-
чения”, казва още Путин.

Руският президент повтори, че ни-
кога не се е срещал с Тръмп и изрази
надежда, че Москва и Вашингтон мо-
гат накрая да върнат към нормалното
отношенията си, предаде Ройтерс.

Междувременно по време на пре-
сконференция относно резултатите от
работата на външнополитическото
ведомство на Русия за 2016 г.
външният министър Сергей Лавров
заяви, че страната му е готова да
седне на масата за преговори със
следващата администрация на САЩ.

“Освен ядрените арсенали, теми
на тези преговори трябва да са нови-
те хиперзвукови оръжия, ракетната
отбрана, милитаризацията на космо-
са и други проблеми”. Лавров заяви
това в коментар на изказването на
новоизбрания президент на САЩ
Доналд Тръмп, че може да обмисли
отмяна на санкциите срещу Русия, ако
тя е склонна да съкрати ядрения си
арсенал. Той обаче посочи, че не
вижда в изявлението на Тръмп пред-
ложение за ядрено съкращаване в

замяна на анулиране на санкциите.
“САЩ искаха да използват теро-

ристичните групировки “Ислямска
държава” и “Фронт Ан Нусра” за сва-
ляне на президента на Сирия Башар
Асад”, заяви Лавров, цитиран от
ТАСС. В тази връзка той посочи, че
както е възникнала “Ал Кайда”, кога-
то американците са подкрепяли муд-
жахидините в Афганистан през 80-те
години, така е възникнала “Ислямска
държава” след окупацията на Ирак
през 2003 г. “Точно така и сега в
сирийската криза едно от разклоне-
нията на “Ал Кайда” - “Фронтът Ан
Нусра” е най-безпощадната терорис-
тична групировка”, отбеляза Лавров.

 “Русия е готова да изгражда от-
ношенията си със САЩ, ЕС и НАТО
на базата на взаимно уважение, без
натрапване на ценности”, каза Лав-
ров, цитиран от РИА “Новости”.

“Ние търсим съвпадащи интереси
с всички тези, които са готови да на-
правят така, че световната икономика
да се развива в интерес на всички
страни и народи без изключение,
търсим общи методи с тези, които
разбират безалтернативността на обе-
динените усилия в борбата с терориз-
ма и прочие съвременни заплахи,
търсим обединение с тези, които са
готови да работят с нас на равноправ-
на взаимоизгодна основа, на основа-
та на отчитане на двустранните инте-
реси и изграждане на базата на таки-
ва интереси”, подчерта Лавров.

Според него с тези си позиции
Русия работи и в ООН, и в БРИКС, и
в “Групата на 20-те”, и в СНГ, ШОС,
ОДКБ и Евразийския икономически
съюз, а и в много други организации.

На пресконференция с молдовският президент Игор Додон Владимир Путин обвини сегашните американски власти, че
се опитват “да вържат ръцете и краката” на новоизбрания президент Тръмп при изпълнението на

предизборните му обещания

Ангела Меркел
планира визита в
Полша през февруари

Германският канцлер Ангела
Меркел ще посети Полша през
февруари, предава The Warsaw Voice,
като се позовава на информация
от говорителя на партията “Пра-
во и справедливост”. В рамките на
визитата си Меркел ще проведе
срещи с държавния глава Анджей
Дуда и Ярослав Качински, лидер на
управляващата в Полша партия. В
навечерието на посещението на
германския канцлер Качински под-
черта, че Берлин трябва да изясни
какви отношения иска да има с
Варшава. Не може германците да
критикуват и атакуват Полша, и
да очакват същевременно добри
отношения със страната, комен-
тира Качински.

Рекордна безработица
в Турция

През октомври безработица-
та в Турция достигна най-високо
ниво през последните 5 и полови-
на години, съобщи ТуркСтат.
Същия месец безработицата е
скочила до 11,8% от трудоспособ-
ното население, което е увеличе-
ние с 0,4% от септември и с 1,3%
в равнение със същия период на
2015 година. Това е най-високият
показател за безработицата от
февруари 2010 година, когато тя
бе 12 процента. Броят на млади-
те безработни миналата година
се увеличи с 500 000, достигайки
равнището от над 3 милиона.

26 демократи са
отказали да
присъстват на
инаугурация на Тръмп

Повече от две дузини демокра-
ти от Долната камара на Сената
са заявили, че няма да присъстват
на церемонията по встъпването в
длъжност на Доналд Тръмп в петък.
По-голяма част от тях са аргумен-
тирали решението си с нежелани-
ето да подкрепят човек, който из-
ползва властта си, за да атакува
словесно политици, журналисти, из-
вестни личности и най-вече - боре-
ца за граждански права Джон Луис.

Почина последният
човек, стъпил
на Луната

Американският астронавт Юд-
жин Сърнън - последният човек,
стъпил на Луната, почина вчера на
82-годишна възраст. Информация-
та беше съобщена от НАСА и се-
мейството на Сърнън. Той e един
от тримата космонавти в истори-
ята, които са летели до Луната два
пъти. Той обикаля Луната като член
на екипажа на “Аполо 10” и се при-
лунява като командир на “Аполо 17
през 1972 г”. До момента той оста-
ва и последният човек, докоснал се
до повърхността на спътника ни.
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Великобритания ще опита да уста-
нови ново, позитивно и конструктивно
партньорство с Европейския съюз по
време на преговорите за напускане,
но “Брекзит” няма как да означава
членство в единния пазар. Това заяви

“Никаква сделка ще бъде по-добре, отколкото лоша сделка”, категорична е Мей

Великобритания напуска
единния пазар на ЕС

брият приятел и съсед на европейски-
те си партньори, но амбициите й тряб-
ва да се простират отвъд границите
на континента, да гради връзки със
стари приятели и нови партньори по
света. Мей обеща, че гражданите на
ЕС ще продължат да са добре дошли
на Острова, но Лондон ще може да
контролира броя на хората, идващи
от страните членки. Макар премиерът
да подчерта, че осигуряването на
правата на европейските граждани
във Великобритания и на британците
на континента е приоритет, избегна
въпроса дали след “Брекзит” гражда-
ните на ЕС ще бъдат приравнени към
гражданите на трети страни.

“Успехът на ЕС е в интерес на
Обединеното кралство. Вотът на бри-
танците за напускането на блока не е
отхвърляне на общите ни ценности,
нито опит да се навреди на ЕС”, каза
Тереза Мей. По думите й Лондон не
желае “раздробяване” на ЕС.

По време на речта на Тереза Мей
в Ланкастър хаус курсът на британ-
ския паунд рязко се покачи.

Премиерът трябва да стартира про-
цеса официално, изпращайки писмо
до Брюксел и позовавайки се на член
50 от Договора за ЕС. Тереза Мей
обеща да стори това през март тази
година, но делото срещу “Брекзит” във
Върховния съд може да я забави. На
долната инстанция магистратите по-
становиха, че решението трябва да
мине през депутатите, които на тео-
рия могат и да отхвърлят резултатите
от референдума и да решат страната
да не напуска ЕС.

британският премиер Тереза Мей,
цитирана от ДПА. Това означава, че
страната няма да спазва четирите
свободи на ЕС и няма да плаща “го-
леми суми пари на Брюксел”, отбеля-
за Мей.

По думите на Мей Великобритания
не иска да е наполовина вътре, напо-
ловина вън от ЕС. “Вместо това ще
опитаме да си осигурим възможно
най-голям достъп до единния пазар”,
каза британският премиер в дълго-
очаквана реч пред парламента в Лон-
дон, в която изложи стратегията на
правителството си за “Брекзит”. Тя
обеща да опита да постигне смела и
амбициозна сделка за свободна
търговия с блока. “Никаква сделка ще
бъде по-добре, отколкото лоша сдел-
ка”, подчерта Мей.

Резултатите от преговорите за из-
лизане на Великобритания от 28-
членния блок ще бъдат внесени в
парламента, а двете му камари ще се
произнесат по окончателното спора-
зумение, което преговорните делега-
ции постигнат, отбеляза Франс прес.
Мей обаче не обясни какво следва,
ако парламентът отхвърли вече уго-
ворената сделка.

“Искам Обединеното кралство да
излезе от този период на промени по-
силно, по-справедливо и по-единно.
Искам да бъдем сигурна, благоденст-
ваща, толерантна страна, притегател-
на сила за международния талант”,
изтъкна Мей, цитирана от Ройтерс. По
думите й британското правителство
ще вземе под внимание мнението на
Шотландия и Уелс в процеса на изли-
зане на кралството от съюза. “Британ-
ският кабинет ще гарантира правата
на всички части на кралството в пар-
ламента на страната”, подчерта Мей.

Британският премиер каза, че Ве-
ликобритания трябва да бъде най-до-

Както се случва с всичко
модерно, трудно е да се по-
сочи точният момент, в който
Давос загуби популярността
си, пише вестник Politico. Как-
вато и да е причина, не може
да се отрече, че Световният
икономически форум загуби
очарованието си. Заради
глобалната реакция срещу
“елитите”, която вероятно ще
се засили с настъпването на
епохата на Доналд Тръмп,
Давос е последното място,
където елитите искат да
бъдат видени.

“Той се превърна място,
на което влиятелните хора
просто се показват, за да
правят бизнес”, отбеляза
американският посланик в
Германия Джон Емерсън.

Да, тази година форумът
ще привлече обичайната гру-
па от световни лидери. Сред
тях ще бъде и китайският пре-
зидент Си Дзинпин, който за
първи път посещава събитие-
то, както и корпоративни на-
чалници, водещи представите-
ли на академичните общности
и дори няколко холивудски
звезди. Повече са обаче тези,
които няма да присъстват. Гер-
манският канцлер Ангела Мер-
кел ще пропусне срещата за
втора година. Канадският ми-
нистър-председател Джъстин
Трюдо отмени посещението си
и реши вместо това да обико-
ли Канада. Британският пре-
миер Тереза Мей ще присъ-
ства, но от Даунинг Стрийт
побързаха да уточнят, че тя ще
остане само един ден. Дори
председателят на Европейска-
та комисия Жан-Клод Юнкер
няма да посети форума.

Украинският вътрешен ми-
нистър Арсен Аваков заяви,
че основната задача на си-
ловите структури тази година
е възстановяването на суве-
ренитета в Донбас и връща-
нето на Крим, предаде ТАСС.

“През 2017 година зада-
чата ще е да се стигне до
международно признатата
граница на Украйна в Дон-

Форумът
в Давос губи
популярност

Аваков: През 2017г. Украйна ще си върне Донбас и Крим
бас, а после и в Крим. С тези
процеси ще се занимават по-
лицаите, гвардейците, съдеб-
ните органи, но първи ще
тръгнат граничарите”, цити-
ра го пресслужбата на
вътрешното министерство.

По думите на Аваков за
граничарите главната зада-
ча тази година е пълната го-
товност за поставяне под

контрол на държавната гра-
ница. “Това не са някакви си
мои пропагандни изказвания
или някаква идея фикс”, под-
черта той. “Това е реалност,
с която ще ни се наложи
скоро да се сблъскаме, и
държава разчита на готов-
ността на граничарите да
предприемат решителни
действия и да имат воля да

извършат този процес”, по-
сочи Аваков. Той отбеляза
също, че това не е дългос-
рочна мисия, а задача за
най-близко време. След като
се разработи план и се оп-
ределят задачите, за две
седмици ще трябва да се
“осигури контрол върху
държавната граница”, под-
черта министърът.

Сенаторът Джон Маккейн
призова към рязък и мащабен
скок във военния бюджет на
САЩ - с над 85 млрд. долара
годишно, през следващите
пет години, съобщиха агенци-
ите. Според него това щяло
да бъде само началото на
усилията за възстановяване
на доминиращата военна
роля на Съединените щати.

Плановете на председа-
теля на комисията по въоръ-
жените сили са разработени
в детайли и очертават жела-
нията на “ястребите”, тъй като
Конгресът се готви да обсъ-
ди бюджетните приоритети
при администрацията на
Тръмп. Маккейн посочи, че
след години на обезкръвява-
не Пентагонът ще води вой-
на с тероризма, докато се
подготвя за справяне с
възникващи нови заплахи от
страна на Русия и Китай.
Според сенатора министер-
ството на отбраната се нуж-
дае от повече изтребители,
гигантско увеличение на
броя на корабите във флота,
увеличение на личния състав
на морските пехотинци, как-
то и на ВВС.

Маккейн също така призо-

Джон Маккейн предлага рязък скок
във военния бюджет на САЩ

ва за прекратяване на бюд-
жетните тавани, наложени
през 2011 г., “Възстановява-
нето на нашите военни няма
да бъде евтино - 430 млрд.
долара над текущите плано-
ве за отбрана през следващи-
те пет години. Но цената на
бездействието е по-лоша”,
добави той.

Турският президент Реджеп
Ердоган критикува забавяне в
офанзивата на оглавяваната от
САЩ международна коалиция
срещу групировката “Ислямска
държава” в Сирия и Ирак, съоб-
щава Асошиейтед прес. В изказ-
ване в Анкара Ердоган каза, че
“операциите, които непрекъсна-
то се отлагат, не са от полза за
благополучието на народите на
тези две страни”. Ердоган заяви
това след залавянето на запо-
дозрения за нападението в но-
вогодишната нощ в клуб “Реи-
на” в Истанбул Абдулгадир Ма-
шарипов, за когото ислямистка-
та групировка пое отговорност
като извършител на нападение-
то. Турция е партньор на ръко-
водената от САЩ коалиция сре-
щу ИД. Терористичната групи-
ровка обяви, че нападението в
Истанбул е отмъщение за кам-
панията на Турция за прогонва-
не на джихадистите от град Ал
Баб в Северна Сирия. Турските
официални представители от
дълго време заявяват, че Ва-
шингтон не прави достатъчно, за
да подкрепи турските операции
в района на Ал Баб.

Снимки БГНЕС

ЕРДОГАН
КРИТИКУВА
ВАШИНГТОН
ЗА ЗАБАВЯНЕ
В БОРБАТА
СРЕЩУ ИД

Припомняме, че Пента-
гонът е похарчил около 580
млрд. долара миналата годи-
на. Маккейн предлага прави-
телството да увеличи средст-
вата за отбрана до около 700
млрд. долара през фискална-
та 2018 година, като военният
бюджет да достигне 800 млрд.
долара през 2022 г.
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Атентаторът, който разстреля 39
души в нощен клуб в Истанбул в ново-
годишната нощ и рани 70, бе заловен
жив. Той е роден в Узбекистан и е бил
обучаван в Афганистан, заяви валията
на Истанбул Васип Шахин, цитиран от
Ройтерс. Шахин заяви пред репорте-
ри, че предполагаемият нападател,
идентифициран от него като Абдулга-
дир Машарипов, роден през 1983 г., е
признал вината си и неговите пръсто-
ви отпечатъци съвпадат с тези от ме-
стопрестъплението.

Машарипов е бил задържан в
понеделник преди полунощ в жи-
лището на свой приятел киргизста-
нец в истанбулския квартал Есе-
нюрт. 4-годишният син на атентато-
ра също бил с него.

Смята се, че заподозреният, който
говори четири езика, е влязъл неле-
гално в Турция през нейните източни
граници, заяви Шахин, като добави,
че е ясно че атаката е била извърше-
на от името на “Ислямска държава”.

При операциите по издирването
на Машарипов са били задържани
общо 50 души, каза още валията на
Истанбул на пресконференцията, ко-
ято даде заедно с началника на ис-
танбулската полиция Мустафа Чалъ-
шкан. В акцията по залавянето му
заедно с него властите са задържали
също иракчанин и три жени.
Продължава издирването на остана-
лите “спящи клетки” при паралелни
операции в различни райони, съоб-
щиха от полицията.

По-рано турският премиер също
потвърди, че стрелецът, извършил

Заловиха
атентатора
от Истанбул
Роденият в Узбекистан и обучаван
в Афганистан Абдулгадир Машарипов
е признал вината си

Атентаторът е оказал съпротива при ареста

жестокото нападение на Нова година
в клуб “Рейна” в Истанбул, е бил
задържан. Пред репортери в Анкара
Йълдъръм каза, че мъжът в момента
се разпитва от полицията и изрази
надежда, че разпитът ще разкрие “си-
лите”, които стоят зад нападението,
отнело живота на 39 души.

Атентаторът е оказал съпротива
при ареста, при влизането на спецча-
стите се скрил под леглото. Веднага
бил откаран в болница, където му е
оказана медицинска помощ.

Издирването е било концентрира-
но основно в Истанбул, тъй като поли-
цията разполагала с информация, че
той не е напускал града. Имаше по-
дозрения и че той е можело да пре-
сече и границата с България.

Отговорност за масовото убийст-
во в клуб “Рейна” пое “Ислямска
държава”. Кодовото име на Машари-
пов е Абу Мухаммед Хорасани. На
12 януари бе задържана съпругата
на Машарипов в къща в Малтепе.
Съпругата и дъщеря му на 1,5 г. бяха
поставени под охрана. Тогава стана
ясно, че той и синът му са успели да
избягат. Цялото семейство е пристиг-
нало в турския град Коня в началото
на 2016 г., а през декември м.г. е
наело квартира в Башакшехир. Те са
влезли в Турция от Иран.

На 31 декември вечерта Машари-
пов поискал прошка от жена си и
излязъл, признала тя при разпитите.
Веднага след масовата екзекуция в
“Рейна” квартирата е била сменена с
нова в района Зейтинбурну, а той взел
сина си и изчезнал безследно.

Масираната военна опера-
ция по превземането на Мо-
сул от групировката “Ислям-
ска държава” в Ирак е остави-
ла над 148 000 души без дом.
Това съобщи ООН в публику-
вано изявление, цитирано от
Асошиейтед прес.

Според международната
организация около 12 500
души са били принудени да
напуснат домовете си само
миналата седмица.

В изявлението се посочва
още, че боевете за втория по
големина град в Ирак
продължават да водят до

150 000 без дом заради
битката за Мосул

сравнително голям брой ци-
вилни жертви. Над 1500 ране-
ни са били приети за лечение
в болници в близкия град
Ербил.

Бойци на “Ислямска държа-
ва” многократно са атакували
цивилни, които се опитвали да
избягат от все още контроли-
рани от екстремисти квартали.

Над един милион души все
още са живеели в Мосул през
октомври, когато иракските
сили стартираха операцията
по превземане на втория по
големина иракски град, по-
сочва агенцията.

Турската прокуратура иска
142 години затвор за Демирташ
Турската прокуратура
поиска вчера до 142 годи-
ни затвор за съпредседате-
ля на основната прокюрдс-
ка партия в Турция Селя-
хаттин Демирташ, обвинен
в принадлежност към
нелегалната Кюрдска
работническа партия,
съобщи АФП, като се
позовава на турските
медии.
Сред обвиненията, повдиг-
нати срещу съпредседате-
ля на Демократичната
партия на народите Демир-
таш, са “ръководство на

терористична организация”,
“извършване на терорис-
тична пропаганда”,
“насърчаване към насилие
и омраза”, “възхвала на
престъпление и на
престъпник”, за което
прокуратурата иска за него
присъда затвор между 43 и
142 години, посочва в.”Хю-
риет дейли нюз”.
Прокуратурата в Диарбекир
(Югоизточна Турция) е
поискала също до 83
години затвор за съпредсе-
дателката на ДПН Фиген
Юксекдаг, съобщава

Анадолската агенция.
Юксекдаг е обвинена в
“противопоставяне на
закона за митингите и
събранията”, “насърчаване
към насилие и омраза”,
“провокиране на хората
към извършване на
престъпления” и прокурату-
рата иска за нея присъда
затвор между 30 и 83
години.
Демирташ и Юксекдаг
бяха арестувани през
ноември заедно с десетина
други депутати от същата
партия.

Съветът на Европа
призова словенският
парламент да отхвърли
предложените законови
промени за незабавна
депортация на нелегал-
ните мигранти. Предло-
женият законопроект
предвижда всички не-
легални мигранти, влез-
ли на словенска земя и
получили отказ за ста-
тут на бежанец, да
бъдат депортирани об-
ратно още на самата
граница.

БРЮКСЕЛ АТАКУВА СЛОВЕНСКИЯ
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЕПОРТАЦИЯ НА МИГРАНТИ

В писмо до депута-
та Милан Бърглез ко-
мисарят по правата на
човека към Съвета на
Европа Нилс Муйжни-
екс пише, че предло-
жените промени нару-
шават международното
право и правата на
човека.

“Словения и в бъде-
ще ще бъде отворена
и хуманна държава, но
тя трябва да се грижи
и да гарантира сигур-
ността на своите граж-

дани” ,  каза от своя
страна словенският
премиер Миро Церар
по повод критиките от-
носно новите законо-
дателни промени.

Внесеният законо-
проект в парламента в
Любляна предвижда
полицията да връща
обратно още на сама-
та граница мигрантите,
които не са получили
правото на убежище, а
са влезли на словен-
ска територия нелегал-

но. В такъв случай те
ще бъдат депортирани
веднага обратно.

При визитата си в
приемния център за
мигранти в словенска-
та столица Любляна
Миро Церар подчерта,
че конституцията и
международните кон-
венции не трябва да се
тълкуват във вреда на
бежанците, но това не
трябва да става и във
вреда на гражданите и
тяхната сигурност.

НИКОЛИЧ ГОТОВ ДА
ВОЮВА В ЗАЩИТА НА
КОСОВСКИТЕ СЪРБИ

Снимка  БГНЕС

Президентът на Сърбия Томислав Николич заяви,
че ако сърбите в Косово бъдат застрашени, той ще
отиде да воюва заедно със своите синове, за да ги
защити, съобщи ТАСС. Николич каза това в интервю
за днешния брой на вестник “Курир”. “Ние не дрънка-
ме с оръжие, ние ще преминем в тази плоскост, ако
има заплаха за сърбите в Косово и Метохия. И аз
казах, че ако бъде необходимо, ще отида на война,
не само аз, но и моите синове”, подчерта Николич.

Сръбският президент отхвърли предположението,
че всички негови изказвания са свързани с предсто-
ящите президентски избори, напомняйки, че все още
не е кандидат за президент и се безпокои не за
гласовете, а за сръбския народ.
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Радев знае кога, как
и пред кого да реагира

Акад. ГЕОРГИ МАРКОВ:

Надявам се новият президент да постави пред България
устойчиви национални цели, казва известният историк

 Според вас, акад. Марков, ще
настъпят ли промени в България с
встъпването на ген. Румен Радев на
поста президент?

- Забелязвам, и то както в случая с
ген. Радев, така и с Тръмп, че т.нар.
професионални политици се сърдят.
Много им се сърдят, защото смятат, че
те не са професионалисти. Друг е
въпросът, че у нас политиците не си
изкарват хляба само от политиката,
работят по съвместителство, не им сти-
гат заплатите. Според мен, не бива да
се подценява ген. Радев, защото един
генерал Де Гол също  не е дошъл от
политиката, а е дошъл от армията, но
за съжаление днес Франция не може
да има такъв президент като него. За
мен няма професионални и непрофеси-
онални политици, има хора с качества,
има и хора без качества. И смятам, че
генералът ще бъде на много по-високо
ниво от сегашния президент.

 Само че, наред с упреците, че
не е политик, започнаха да говорят с
клишета срещу него - как се вписва в
“ляво-дясно”, бил “кукла на конци”, “по-
слушник на Нинова”, “путинист” и т.н.,
а в същото време хората възлагат
върху него големи надежди и това се
видя с процента гласове при избира-
нето му.

- Най-напред да кажа, че Радев е
професионален военен, а крайно вре-
ме е вече върховен главнокомандващ
да бъде човек наистина с качества на
военен, защото той най-добре разбира
какво е състоянието не само на ВВС, но
и на другите видове въоръжени сили. А
то според мен е окаяно.

 На мен ми се струва, че се под-
ценява неговото западно образова-
ние, той е учил международни стра-
тегии за сигурност, писал е дисерта-
ция върху тази тема, демонстрира
ни не просто някакъв военен инте-
лект.

- Бойко Борисов пък откъде дойде?
От пожарната. Такива хора обаче, като
изкарат някой и друг мандат, изведнъж
обявяват себе си за професионалисти и
упрекват всеки, който не е около тях:
“Вие за какво ни се намесвате тука”.
Дойде един генерал и им развали уп-
равлението. Бойко Борисов се сърди,
че трябваше да подаде оставка.
Всъщност, в случая става въпрос за
държавен глава, който по традиция още
от Царство България, е най-вече ориен-
тиран към външната и към военната по-
литика, или както казваме сега - към
политиката на отбраната. Ген. Радев има
едно предимство и аз дори се шегувам,
че за разлика от някои други политици
той знае и английски, знае и руски. Така
че ще може да разговаря наистина на
четири очи, но не в кавички, със съот-
ветните там меродавни фактори. Защо-
то това е много важно с оглед на това,
което предстои в света. Явно, Съедине-
ните щати са тръгнали на сблъсък с Ки-
тай, Тръмп отива на сблъсък с Китай.
Дано не се стигне в Южнокитайското

море до голям конфликт, но икономиче-
ски сблъсък ще има. Ето защо Тръмп
обича Путин, но той не може да хвърли
Съединените щати на два фронта. След
като се отвори фронт на Китай, той
трябва да бъде в добри отношения с
Русия. Както във Втората световна вой-
на Рузвелт не е бил почитател на
СССР, пък да не говоря за Чърчил,
който е антикомунист - те не са били
почитатели на Сталин, но са били при-
нудени от обстоятелствата, от развити-
ето на международните отношения да
правят съюз с Москва. И сега Тръмп ще
бъде принуден.

 Т.е. вие смятате, че процесите,
които текат в Америка, и тази исте-
рия срещу Тръмп включително, влия-
ят върху отношението тук, в Бълга-
рия, към избора за президент?

- Разбира се, в Съединените щати
корпорациите управляват. Тръмп е един
от тези, които сигурно е имал глас и
когато са определяли Обама за прези-
дент. Откъде измъкнаха точно Обама,
сенатор от Чикаго, нима пък той е най-
даровитият политик в Съединените
щати? Просто корпорациите управля-
ват. Но този път Тръмп реши лично да
управлява. Милиардерът Тръмп, вместо
да си прави бизнеса и да посочва кой
какъв да става заедно с другите мили-
ардери, той лично реши да поеме власт-
та. Това също предизвика срещу него
остри атаки, изкарваха го какъв ли не.
Но ето хората го избраха.

 Виждаме как и у нас има кръго-
ве, които по същия начин се опит-
ват да представят примитивно
това, което Радев говори. Той гово-
ри много по-малко, отколкото Плев-
нелиев, чиято логорея виждаме в по-
следните дни. Генералът говори до-

ста сдържано и умерено и за Украй-
на, и за НАТО, и за Русия, за българ-
ската позиция най-вече, за национал-
ни интереси. Вие каква промяна за
България улавяте в досегашните
публични слова на Радев?

- Сегашният президент Плевнелиев
по една телевизия предупреди генера-
ла да знаел, че “когато стане прези-
дент на моето място, трябва да мери
всяка дума”. В изявите на Плевнелиев
виждаме, че той прави точно обратното
на това, непрекъснато ръси думи наля-
во и надясно. Така че генералът поне
ще знае докъде и какво да каже и пред
кого да го каже. Той има реакции, аз го
познавам лично, аз съм свързан с вой-
ската потомствено, той има реакциите
на военен летец. Ген. Радев бързо реа-
гира и реагира много смислено, за
разлика от някои други т.нар. професи-
онални политици. Той знае кога, къде и
как да реагира. Това е качество на
неговия характер, такова нещо не се
учи. Може да си прославен политик, а
да нямаш характера за добър политик,
да не говорим за държавник.

 Според вас какви рискове сто-
ят пред новия президент? Струва
ми се, че хората виждат в негово лице
някаква надежда за помръдване от
това дъно - икономическо, социално,
морално, до което стигнахме. Някак
си интуитивно му възлагат надежди
срещу политиканстването, което ни
зомбира в последните години.

- Когато има свръхочакване към
някого, понякога има и свръхразочаро-
вание. Той, разбира се, с правомощията
си едва ли ще може да засили развити-
ето на икономиката, както Плевнелиев
се опитваше да прави като бизнесмен.
Но може да определя посоката и да е
честен. Спомням си как Плевнелиев
измами БАН още в началото с едни 14
млн., беше обещал, но после ги забра-
ви. Мисля, че ген. Радев няма да обеща-
ва 14 милиона на академията, колкото
и да ни се иска това, а ще говори за
посоката на политиката, за сигурност
на държавата, включително чрез раз-
вита наука.

 Как мислите, какво се очаква
от Радев? Може би - да постави ня-
какви национални цели пред България
най-сетне? Той е президент, не е
начело на пряко управляваща
изпълнителна власт.

- Ние в БАН сме изготвили една
програма за това какви са национални-
те цели пред страната ни за 20 години
напред. Сегашните управляващи
въобще не й обърнаха внимание. Дори
ще издам една тайна, вече постфак-
тум. Нашият доскорошен председател
акад. Воденичаров покани на среща и
тримата кандидати за президент -
Цецка Цачева, ген. Радев и Ивайло
Калфин. Двамата дойдоха, Цецка, коя-
то ми е съседка, изобщо не благоволи
да се яви.

 Това е типичното високомерно
отношение на ГЕРБ.

- Ние, учените, сме потърпевши.
Техни хора като Менда Стоянова как
реагираха: “тия пак идват да просят”.
Никакво вникване, нито разбиране за
проблема. А генералът дойде и се пред-
стави в Академията. Ето това е едно
друго отношение, едно уважение към
учените, към науката. А не като Цецка
Цачева и много други от т.нар. власт,
които викат: “Абе, вие кои бяхте?”. Ние
връчихме на генерала разработката за
националните цели и аз се надявам той
сега като действащ президент да по-
стави тези национални цели като пер-
спектива. А не от мандат на мандат и от
правителство на правителство да се
сменят целите, да се люшкаме наляво и
надясно. Той трябва да знае точката на
равновесието. И във вътрешната, и във
външната политика. Защото, вярно е,
ние сме в ЕС и НАТО, но той е прав -
това изобщо не налага да си разваляме
отношенията с Русия. Вижте Унгария, в
която има историческа обремененост,
историческа вражда още към царска
Русия, но въпреки това Виктор Орбан
също гледа да постигне точката на рав-
новесието по отношение на Русия.

 Ако трябва да обобщим, според
вас Румен Радев няма да стане един
нов бащица на нацията, а ще посочи
и наложи една разумна посока за раз-
витието на държавата?

- А, нали ние си имахме досега ба-
щица в лицето на Бойко Борисов! Той
винаги казва с апломб “Аз”. Няма как да
имаме двама бащи. Шегата настрана,
президентът трябва да обединява, а не
да залита както Плевнелиев наляво и
надясно, само към едни, към други. Той
се мята като риба на сухо. И дано Радев
не цитира Левски толкова често, както
го правеше Плевнелиев, при това по-
грешно. Мисля си за портрета в пре-
зидентството, аз се надявам Радев да
не го държи зад гърба си, а да го пре-
мести някъде отпред, да го гледа в
очите Апостола.

Разбира се, аз съм пристрастен към
армията, но крайно време беше един
генерал да обясни на това недоразу-
мение, на този сегашен министър, че
не става дума за земеделие. Как може
такъв човек да бъде поставен за ми-
нистър на отбраната?! Всички партии
говорят за професионализъм, но всич-
ки партии правят партийни назначе-
ния без оглед на какъвто и да било
професионализъм. Ами посланиците?
Вижте посланиците - тези 20% по За-
кона за дипломатическата служба,
които Плевнелиев всичките ги запълни
със свои секретари, направи ги посла-
ници. Това са партийни назначения.
Крайно време е да се разчита и аз
смятам, че генералът ще разчита, на
професионалисти.

 Значи връщането на професио-
нализма, на разбирането за професи-
онализъм, го виждате като още една
от бъдещите задачи на президента?

- Да, връщане на професионализ-
ма! Защото виждам как всеки си пра-
ви партия, защото партията това е
една стълба към властта. Колко пар-
тии? Народът се топи като ланския
сняг, а те непрекъснато партии правят.
Много умение и сила се иска от Ра-
дев, за да търси баланса между всич-
ките тези партии, движения и групи.
Не за друго, а за да може България
най-сетне да започне да се развива и
да я уважават по света.
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Късно е, либе...

ЕВА
КОСТОВА

Шум в сумрака

ГЕОРГИ
ГЕОРГИЕВ

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СНЕЖНИЯ ЧО-
ВЕК. Идеята за отбе-
лязването му е на
немския колекционер
Корнелиус Граетц. Да-
тата е избрана, защо-
то единицата симво-
лизира метлата, а ос-
мицата - тялото на
снежния човек. Най-
простият снежен чо-
век се състои от три части - три големи снежни
топки. За очи най-често се ползват въглени,
носът е желателно да е от морков, а за уста
могат да се ползват малки камъчета. На глава-
та му има шапка, а около врата - шал.

1689 - РАЖДА СЕ ШАРЛ
ДЬО МОНТЕСКЬО, ФРЕНСКИ
МИСЛИТЕЛ (УМИРА 1755 Г.).
Успял романист, но преди всич-
ко е известен като философ и
държавник. Препоръчва разде-
лянето на властта на законода-
телна, изпълнителна и съдебна,
което влиза в практиката по
време на Френската револю-
ция. Противопоставя се на монархията, на нето-
лерантността и нетърпимостта, на войната.

1825 - ОТКРИТ Е
БОЛШОЙ ТЕАТЪР В
МОСКВА. За начало
на историята на опе-
рата се смята март
1776 г., когато губер-
наторът на Москва
княз Урусов получа-
ва разрешение от им-
ператрица Екатерина II за театрални представ-
ления. Сградата изгаря преди откриването. Та-
кава е съдбата на още две сгради, докато не е
построено настоящото здание.

1879 - В ЩИП СЕ РАЖДА
АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ,
БЪЛГАРСКИ УЧЕН И ЛИТЕРА-
ТУРОВЕД (УМИРА 1955 Г.). Пре-
водач и критик, един от най-из-
вестните белетристи и поети в но-
вата ни история. Професор,
дългогодишен преподавател в
СУ, ръководител на Катедрата по
класическа филология. Основа-
тел и редактор на първия български седмичник
“Развигор”. Един от най-дейните радетели за за-
пазване на правилния български език.

1882 - В ШОТЛАНДИЯ СЕ
РАЖДА АЛЪН МИЛН, АНГ-
ЛИЙСКИ ПИСАТЕЛ (УМИРА
1956 Г.). Известен с книгите
си за говорещия плюшен
Мечо Пух и с много детски
стихотворения. След смъртта
на Милн правата върху геро-
ите от “Мечо Пух” са прода-
дени на “Уолт Дисни”, която
прави няколко рисувани филма и голямо коли-
чество стоки, свързани с главния герой.

1904 - В МОСКВА СЕ
РАЖДА БОРИС БАБОЧ-
КИН, РУСКИ АРТИСТ И
РЕЖИСЬОР (УМИРА
1975 Г.). Става популя-
рен с ролята си на Чапа-
ев - руски военачалник,
командир на Червената
армия. От 1921 г. работи
като театрален артист, от 1935 г. - като режисьор,
а от 1927 г. се снима в киното. През 1938-1940
г. оглавява Драматичния театър “Горки”. Госту-
вал е в Народния театър в София като режисьор.

1904 - РАЖДА СЕ КАРИ ГРАНТ, АМЕРИКАН-
СКИ АКТЬОР (УМИРА 1986 Г.). Американският
филмов институт му
отрежда позиция-
та на втората най-
голяма филмова
звезда в историята
на киното. Името му
е свързано с мно-
жество класически
филми - произведения на плеяда талантливи ре-
жисьори. “Филаделфийска история” (1940), “Да
заловиш крадец” (1955), “Север-северозапад”
(1959) и много други заглавия са сред перлите от
филмовата му кариера. През 1970 г. получава
“Оскар” за цялостно творчество.
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Премиерът в оставка
се оплете между свет-
лия си пример, тревоги
за служебното прави-
телство и загриженост
за управлението на
страната. С дълбока
въздишка ни иде да ре-
чем: ай, сиктир! Къде
бяхте допреди няколко
месеца, когато с игрич-
ки на коалицийки експе-
риментирахте в дър-жа-
вата с кабинет на мал-

цинството? Добре било
така. Видяхме докъде ни
докарахте. Защо се
кахъри Борисов, че БСП
не участва в съставяне-
то на служебния каби-
нет? Как Радев щял да
се справи сам?! Че
тревожеше ли се Бо-
рисов, когато Плевне-
лиев редеше служеб-
ни кабинети? Не, щото
дерибействаше и соче-

ше с пръст Той.
Каква му е драмата,

че Румен Радев от вое-
нен станал президент?
Че нали и той от пожар-
никар стана премиер?
А-а-а, трябвало да има
борд. Иначе не можело.
И кои бяха в борда на
Борисов? Премиерът в
оставка посочи неот-
давна, че бордът си
имал дори и министри -

Нона Караджова, Росен
Плевнелиев, Трайчо
Трайков... Тоз принцип
ли да следва и зана-
пред държавата?

Що ни баламосват с
приказки за коалиции?
От сутрин до вечер
БСП и ГЕРБ, ГЕРБ и
БСП. Нека минат избо-
рите. На Борисов
(вече) не му трябвали
размити коалиции. Че

какви ги чини тогаз
Цветан Цветанов? Кои
партийни членове ще
допитва с кого ГЕРБ да
участват на избори и
да се коалират? Кого
да слушаме? Борисов,
който въртоли за пра-
вителство на малцинст-
вото. Цветанов, който
сега узря да пита съ-
партийците си с кого
да се коалира. Или
Владислав Горанов,
който реве за избори
до дупка.

Що не си огледат
парцелите в партията и
извън нея? Борисов за
два мандата във власт-
та така и не научи име-
ната на някои от депу-
татите си, бъркаше до
последно фамилията на
кандидата си за вице-
президент и се биеше в
гърдите, че среща ми-

нистрите по пътищата.
Някой май дърпа килим-
чето на Бащицата в
собствената му къщич-
ка. И лекичко го хързул-
ва. Най-добре е Б.Б. да
се огледа и ослуша за
Цв.Цв., а след това да
бере грижа за държа-
вата. И да си вярва, че
всичко, което прогнози-
ра, се случва. Аман от
хипнотизатори!

Точно в 12 без 5 Па-
триотичният фронт и ли-
дерът на ВМРО Красимир
Каракачанов прозряха
покрай една, ачик пре-
дизборна, кръгла маса,
че има приоритети, кои-
то българският политиче-
ски елит забравя - тема-
та за безработицата, за

бедността, за неграмот-
ността. Ха, че елитът са и
те. Да припомним: Краси-
мир Каракачанов и ПФ
са част от управлението
на страната, подкрепят
правителството. Как, ад-
жеба, точно сега тези
мили хора се сетиха за
най-големия проблем на
обикновените люде в ев-
роатлантическа Бълга-
рия. Че тя, бедността, из-
божда очите, но те тол-
кова време не я видяха.
И как ще я видят, след
като хомотът на мизери-
ята не е около техните
добре оформени вратове.

И какво точно ни каз-
ва кръглата маса за
“Бедността - начин на уп-
равление в България”?

Какво ново научаваме,
освен старите статисти-
ки и изводите на наши и
чужди експерти? Госпо-
да патриоти, когато гла-
сувахте законите с люби-
мото правителство на
ГЕРБ, не се сетихте за
беднотията българска.
Статистиката я знаем.
Потвърждава я всекид-
невно празният ни джоб,
зъзненето в студа, лип-
сата на подходяща хра-
на и за наследниците
ни, невъзможността да ги
пратим да учат там,
където е по-добре, мини-
малната заплата, лип-
сващите пари за почив-
ка, дрехи, медикаменти,
данъци, такси и т.н., и т.н.
Не начин на управление

на бедността, а начин за
нейното премахване ни
трябва. Другото е тупане
по гърдите, правенето на
пиар с нищетата на хо-
рата. В угода на тези,
които ни докараха
съвсем до просешка тоя-
га. С обирджийство и
влагане на парите там,
където най-често не са
нужни, но лъскат имид-
жа на премиер и минис-
три, които и в оставка не
спират да ни страхуват
за бъдещето.

Късно е, либе, за кит-
ка! Всъщност Каракача-
нов си изплака душата и
хързулна темата към хо-
ризонта на бъдещия
парламент. Коментарът е
излишен.

Новият ръководител
на “Америка за България”
Нанси Шилър реши да
събере за пръв път цяло-
то си подопечно воинст-
во на едно място - в сто-
личния мол “Парадайз”,
т.е. Рай. Само преди дни
там беше учредена пар-
тия “Да, България” на
видния протестър и бивш
министър на правосъди-
ето Христо Иванов. Съв-

падението е повече от
случайно. То е направо
задължително, ако си
припомним, че ръководе-
ният от Иванов Българ-
ски институт за правни
инициативи е грантопо-
ел през годините над
1 млн. лв. от “Америка за
България”.

Режисьорът на съби-
тието - буквалният, а не
истинският, добре беше
избрал в залата да цари
сумрак, докато от освете-
ната трибуна г-жа Шилър
обясняваше как фонда-
цията вече нямало да
бъде “толкова тиха”. По-
допечните й са доста
шумни хора, когато тряб-
ва да защитят интереси-
те на Америка (без Бълга-
рия), и ще бъде интерес-
но колко още гюрюлтия
могат да вдигнат. Дано да

е само за сметка на Аме-
рика, разбира се.

Сумракът в залата на
“райския” мол прекрасно
подхожда на ролята, ко-
ято играят в българската
политика спонсорирани-
те от американската ка-
сичка родни неправител-
ствени организации с по-
литическа насоченост.
Там, зад кулисите на
българската политика, се
намират хора, които про-
бутват чрез “експертни”
институти, медии, фонда-
ции своите политически
послания, своите тези,
пишат вероятно и зако-
нопроекти. И всичко това
- подчинено на интере-
сите на Съединените
американски щати.

Със сигурност в тази
зала е имало хора, кои-
то са работели срещу

АЕЦ “Белене” с пари на
американците, и със си-
гурност, ако тази зима
енергийната ни система
беше изпушила, те ня-
маше да носят отговор-
ност, защото не подпис-
ват нищо. Това им е но-
мерът, това им е индул-
генцията, това им е са-
моуспокоението.

Засега в българската
държава не се забеляз-
ва желание за прекратя-
ването или поне за огра-
ничаването на тази по-
рочна дейност, която не
е в български интерес,
каквото и да твърдят
грантополучателите. Ос-
тава ни само надеждата,
че новият американски
президент, в прилив на
ползотворно за САЩ
скъперничество, ще им
врътне кранчето.
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Няма спор, че всяка смяна на властта във Вашингтон се следи много
внимателно и намира широк отзвук по цял свят. Сегашната обаче пре-
дизвика истински земетръс и неслучайно е определяна като апокалип-
сис и предсмъртна агония за господстващата неолиберална система.
Това е така, защото новият президент на САЩ Доналд Тръмп е всичко,
което отиващият си Обама не е.

Наблюдатели и анализатори са единодушни в едно - Тръмп е част от
вълната, започнала с “Брекзит”, която бележи възхода на извънсистемните
лидери, партии и движения и която ще продължи с постепенна, но цялостна
смяна на световния елит, свързан с глобализацията. Затова и съпротивата
срещу промяната е огромна. Цялата корпоративна машина, воглаве с основ-
ните мейнстрийм медии в САЩ и Европа, институции, тайни служби и цент-
рове, е впрегната, за да дискредитира Тръмп по всевъзможен начин.

Америка наистина не помни такава предизборна кампания, каквато беше
отминалата и която продължава с нови и нови атаки срещу новоизбрания
държавен глава. Ако не друго, в хода на тази мръсна игра лъснаха всички
злокачествени тумори на западната “цивилизация”, с която години наред се
промиват мозъците на хората по света - тонове лъжи, лицемерие, двуличие,
фалшификации, удари под кръста... Дали и доколко Тръмп ще успее да
донесе промяната, предстои да видим. По-долу сме подбрали за вас ключо-
ви цитати от изявления на Обама и Тръмп, които са показателни както за
политиката, която водят, така и за манталитета и психологията на тези две
тенденции. И докато за казаното от първия можем да преценим доколко е
вярно, то обещанията на втория тепърва ще се доказват.

ТРЪМП
E ВСИЧКО,

КОЕТО
ОБАМА НЕ Е

КАКЪВ ПРЕЛОМ СЕ ЗАДАВА В
АМЕРИКАНСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА?

Обама

Тръмп

ЗА СВЕТА, АРМИЯТА И АМЕ-
РИКА

“Светът е по-безопасно място
благодарение на американската
армия.”

“Афганистан има шанс да се
възстанови, светът е по-проспериращ, а
американската територия е по-добре за-
щитена благодарение на отличната
служба и саможертвите на американ-
ските военни и техните семейства.

“Пред американската армия остават
предизвикателства в горещи точки като
Ирак и Западна Африка, но светът като
цяло е по-добро и по-безопасно място,
благодарение на армията на САЩ. Аме-
риканците и техният президент не могат
да бъдат по-благодарни”.

26 декември 2014

ЗА СИРИЯ И АСАД
“Примирието в Сирия може да стане

първата крачка към преодоляването на
хаоса в страната, само ако режимът на
Башар Асад и основният му съюзник
Русия спазват обещанията си.”

“Очевидно е, че след дългогодишни-
те варварски действия на режима към
собствения му народ много хора в Си-
рия няма да спрат да воюват, докато
Асад не си отиде.”

26 февруари 2016
Но... Войната свърши, Обама си оти-

ва, Асад остава!

ЗА „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА”
“Ислямска държава” излезе от хаоса

на Ирак и Сирия, нейното съществуване
зависи пряко от наличието на перма-
нентна война. Нашата задача е да се
противопоставим на този екстремизъм,
който замъглява толкова много хора по
целия свят, като преиначава исляма.
Невежество е да се смята, че ислямът и
терорът са едно и също.”

ЗА РУСИЯ И САНКЦИИТЕ
“Ние няма да влизаме във война с

Русия. Москва е по-изолирана от между-
народната общност в сравнение с пери-
ода от Руско-грузинската война през
2008 година и някои моменти по време
на Съветския съюз.”

“Русия е регионална сила, която за-
плашва съседите си не заради силата
си, а заради слабостта си”.

“Ние сме притеснени от струпването
на руски войски до границата с Украй-
на, но присъствието на руски войници
по границата с Украйна не противоречи
на руските международни задължения.”

“Русия решава дали да действа отго-
ворно и да покаже дали е готова да се
придържа към международните норми...
ако не го направи, ще има санкции...
Казусът с Косово не може да се сравня-
ва с Крим, САЩ не признават анексира-
нето на полуострова от Русия.”

“Заради санкциите падна рублата,
започна спад на икономиката, добре
образованите руснаци напускат страна-
та. Представете си, ако този проблем се
решаваше по дипломатичен път. Ние
настояваме за регулиране на кризата.
Ние не искаме да изолираме Русия.”

25 март 2014

“Подцених възможностите на Русия
за намеса в американските избори. Под-
цених възможността за дезинформация
чрез кибератаки в условията на едно
отворено общество. Следващият прези-
дент трябва да реши със своя екип и
разузнавателните служби, дали са нуж-
ни допълнителни санкции срещу Русия.
Поръчах доклада на разузнавателните
служби, за да се уверите, че това е нещо,
което руският президент Владимир Пу-
тин е правил често в Европа.”

“Това се случваше основно в бивши-
те съветски републики, но сега се раз-

раства и в западните демокрации. Пред-
стоят избори в ключови наши партньори
от НАТО, на които трябва да обърнем
внимание. Призовавам следващият пре-
зидент Тръмп да развие силни връзки с
разузнавателните служби. Очаквам кон-
гресът да работи добре със следващата
администрация”

9 януари 2017

ЗА СЪЮЗНИЦИТЕ
“Страната ни има огромна мощ и

няма да се бавим в прилагането на во-
енна сила, ако на нашите съюзници им
потрябва помощ.”

9 януари 2017

ЗА ПУТИН
“Той (Путин) е силен мъж. Вижте -

рейтингът му в социологическите проуч-
вания е 82%... Е, да, и Саддам Хюсеин
имаше рейтинг от 90%. Ако контроли-
раш медиите и си иззел гражданските
свободи на всички, и изпращаш диси-
денти в затвора, това се случва”

14 септември 2016

“Е, това, което ще кажа е, че - аз
го казах и след изборите, ние трябва
да припомним на себе си, че сме от
един отбор. Владимир Путин не е от
нашия отбор”

7 януари 2017

ЗА ТТИП И ГЛОБАЛНИТЕ ТЪРГОВ-
СКИ СПОРАЗУМЕНИЯ

“Трансатлантическото партньорство
в сферата на търговията и инвестициите
е един от най-добрите начини за осигу-
ряването на ръста на икономиката и
създаването на работни места. Благода-
рение на този договор в САЩ и в Евро-
па ще се появят нови работни места.”

23 април 2016

ЗА НОВИЯ КУРС В ПОЛИТИКАТА
“Най-после ще водим нова външна

политика, която взема предвид минали-
те грешки... Ще престанем да се стре-
мим към сваляне на режими и правител-
ства. Целта ни е стабилността, а не ха-
осът.”

“Ще сключим партньорски отноше-
ния с всяка нация, която е готова да се
присъедини към нас в усилията за нана-
сяне поражение на “Ислямска държава”
и радикалния ислямски тероризъм. Ние
ще унищожим ИД”.

“Свалянето от власт на Саддам Хю-
сеин в Ирак, както и на Кадафи в Либия
бяха грешки, довели до сегашната бед-
ствена ситуация в Близкия изток.”

Бел.ред. Тези думи контрастират
напълно с линията на досегашната ад-
министрация на Вашингтон, която
официално подкрепяше, въоръжаваше
и обучаваше бунтовници против ре-
жима на Башар Асад в Сирия.

ЗА ОТНОШЕНИЯТА С РУСИЯ И
ПУТИН

“Смятам, че ще се разбирам чудесно
с Владимир Путин. Просто така смятам.”

Юли 2015 г., когато съобщи, че
смята да се кандидатира за поста

президент.

“Винаги е голяма чест да те хвали
човек, толкова уважаван в собствената
си страна и в чужбина. Винаги съм смя-
тал, че заедно Русия и Съединените
щати биха могли да надвият тероризма
и да възстановят мира. Освен това бих-
ме могли да търгуваме помежду си, да
не говорим за другите изгоди, произти-

чащи от взаимното уважение”.
декември 2015 г. след като

Путин се изказа с одобрение за
Доналд Тръмп, а той му отвърна

на комплимента
“Путин е силен лидер, Обама е

безпомощен”
май 2016

“Да си го кажем направо, руският
президент Владимир Путин увеличава-
ше военните сили отново и отново. Тех-
ните военни сили са много по-силни. Той
се занимаваше с ядрено оръжие, а ние
не правихме нищо. Нашето ядрено оръ-
жие е старо и износено, а неговото, до-
колкото съм чувал - е от най-висш клас.
По-добре внимавайте, ясно ли е? По-
добре внимавайте...”

20 юни 2016

“Страхотен ход от страна на Влади-
мир Путин да изчака - винаги съм знаел,
че е много умен.”

Така Доналд Тръмп коментира реше-
нието на  Путин да не отвърне веднага
на санкциите и изгонването на 35 руски
дипломати от страна на администрация-
та на Обама малко преди Нова година.

ЗА УКРАЙНА И КРИМ
“Опитът да бъде върнат Крим в съста-

ва на Украйна ще доведе до Трета све-
товна война”

2 август 2016 г.

ЗА ЕВРОПА И НАТО
“Брекзит” ще се окаже “голямо нещо”

и други страни може да последват при-
мера на Великобритания за излизане
от Европейския съюз. Британците са гла-
сували за излизане от ЕС, защото са
искали своя идентичност.”

“Ако в различни части на Европа
продължат да се стичат бежанци... мис-
ля, че ще е много трудно да се запази
единството, защото хората са разгневе-
ни от това”.

“Мисля, че тя (Меркел) направи една
много катастрофална грешка и това
беше, че прие всички тези нелегални...
Аз много уважавам Меркел. Но смятам,
че това, което се случи, е голямо неща-
стие... Лично аз не искам да се оказвам
в подобна ситуация”.

“Аз бях подложен на толкова крити-
ки, когато казах, че НАТО е остаряла.
Остаряла е, защото не се грижеше за
тероризма. Понесох доста критики за два
дни. А после започнаха да казват, че
Тръмп е прав. Отдавна говоря, че в НАТО
има проблеми. Тя е остаряла, тъй като,
както знаете, е била замислена преди
много, много години”... ”.

16 януари 2017

ЗА МЕДИИТЕ И ПРОПАГАНДАТА
“Не ти, твоята компания е отврати-

телна. Тихо! Не бъди груб, друг задава
въпрос сега. Не бъди груб! Няма да ти
отговоря! Вие сте фалшиви новини”

Бел.ред. Реплика към репортера на
Си Ен ен. Реакцията на Тръмп идва, след
като от Си Ен Ен публикуваха материал,
в който се твърди, че съществуват доку-
менти, които обвързват кампанията му с
Москва.

“Руснаците правят CNN и NBC на
глупаци. Смешно е да се гледа това,
а те (ТВ каналите - бел. ред.) изобщо
не се усещат”

30 декември 2016

ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ
СПОРАЗУМЕНИЯ

“Тази вълна на глобализация унищо-
жи напълно нашата средна класа.”

“Транс-тихоокеанското партньорство
е още едно бедствие, причинено и на-
ложено от специални интереси, които
искат да изнасилят нашата страна, про-
сто да продължат да изнасилват страна-
та ни... САЩ ще излязат от това спора-
зумение, ако то бъде ратифицирано и
влезе в сила.”

29 юни 2016

Страницата подготви Валентин ГЕОРГИЕВ
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В сравнение с него
Тартюф е Хималаи
За прощалното президентско интервю на Росен Плевнелиев по Нова телевизия

“Забравил шута ранга свой...”

Градска любовна лирика

Проф.
Чавдар
ДОБРЕВ

Президентът Росен Плевнелиев
беше близко до преполовяване на
мандата си, когато написах във в.
ДУМА, че е своего рода близнак на
Молиеровия Тартюф. Хранех надеж-
да присъщото му лицемерие и из-
ползвачество да имат все пак ня-
какъв ръст, да не са кух звук, изли-
защ от “празната бъчва” на баснопи-
сеца Крилов. С късна дата ще при-
зная: тогава сбърках с мащабите и
ръста на президента! Тази констата-
ция Плевнелиев я подпечата и с ин-
тервюто си на 12 януари т.г

Въпреки старанията на интервюи-
ращия Виктор Николаев да поразху-
бави Плевнелиев, чудото не се състоя.
Той си остана такъв, какъвто живее в
съзнанието на народа. Изглежда, че
наистина е банално всекидневен чо-
век, със странни способности да пра-
ви нещата маломерни, случайни, по
кухненски услужливи и непотребни. Да
изпразва думите и техните значения
от съдържание, да ги сервира като
маловажни и второстепенни. И лице-
мерието му е колкото банално до пре-
дел, толкова простодушно като само-
мнение. Движи се непрекъснато

по ръба на истините
и лъжите

и това го упоява като наркотик, който
повдига градуса на настроението.

В такива случаи се зачервява от
вълнение, удря го на сантименти и,
подобно на актьора в театъра на пре-
живяването, започва сякаш сляпо да
се доверява “в предложените обсто-
ятелства”. Нищо чудно подобно раз-
двояване на личността при досегаш-
ния президент да излиза от душевни-
те му глъбини. Преди се съмнявах,
сега не - би трябвало нашият персо-
наж съвсем сериозно и покъртително
да си вярва, че е преродена пастир-
ка. Бойко Борисов и той обича да
бърка истините с лъжи, но при него
това е рационален акт на политик,
който манипулира околните, който ни
за минута не изпада в самохипноза
както Плевнелиев.

Тази самохипноза не пречи на
Плевнелиев да си връзва сметката, да
не изпуска интереса, който гони. На-
пример, в интервюто по Нова за него
най-важно беше да заслужи нов пост
и нова власт след напускане на пре-
зидентството! Главно в чужбина! За-
това, леейки сълзи за България, той
завърши с уверението, че е демократ,
готов да даде мило и драго заради
ЕС и европейските ценности. Демо-
крат, който люто се плаши и люто
мрази Русия и всичко путиновско в нея.
Демократ, който се бори за честта
утре да го пришият по заслуги към
високопоставения обслужващ персо-
нал на евроатлантизма и атлантизма.
Театроведът Гочо Гочев имаше люби-
ма фраза по време на социализма за
наши тарикати интелектуалци, които
под път и над път бичуваха Запада, а
непрекъснато киснеха в поредната
западноевропейска столица: “Бълга-

рийо, Българийо, с теб и в Париж ми
е добре!”

И все с грижа за народа, и все от
негово име се произнася. А народът
не долюбва този все още президент,
не го ще, тъй като

служи на двама
чужди господари

което в Новия завет се счита за по-
рок. И за Русия, и за Путин български-
ят народ мисли съвсем различно от
Плевнелиев. Поне да беше се съоб-
разил със социологическите анкети
или с казаното в класическата българ-
ска поезия - Добри Чинтулов, П.Р.
Славейков, Иван Вазов, Гео Милев,
Христо Смирненски, Христо Ясенов,
Никола Вапцаров, Христо Радевски,
Валери Петров, Иван Пейчев, Бого-
мил Райнов...

Иначе Плевнелиев не е начеващ
автор в интригите и двусмислените
подкачания. Кълве по всеки, който в
един или друг момент го е настъпил

зидентските избори, би получил ре-
шително

по-малко гласове
от Цецка Цачева

На парфюм, използван от стара
дама, миришеха похвалите му за
същата Цачева - толкова изхабени,
със силно концентриран дъх бяха на-
поени.

Особено се гордее Росен Плевне-
лиев с последното си писмо до До-
налд Тръмп, в което бил изразил
дълбока тревога от евентуалното за-
топляне на отношенията между САЩ
и Русия. Всъщност става въпрос за до-
нос, написан от Плевнелиев по
поръчка на най-яростните врагове на
Руската федерация и руския народ във
Вашингтон и Брюксел.

И забележете - всичко е било
предвидено! Писмото на Плевнелиев
да бъде получено в дните преди
инаугурацията на Тръмп. Авторът му
да е лице от страна-сателит на САЩ,

ни обществен пейзаж. Той е продукт
на онази голяма част от българската
номенклатура, която през 90-те годи-
ни на миналия век извърши своята но-
менклатурна революция. По този на-
чин от управител на обществената
собственост тя се превърна в прите-
жател на същата собственост с права
да я наследява.

Вярно е, че тази номенклатура и
нейните наследници са с комунисти-
чески произход и минало. Но по-съще-
ственото е, че днес те са факлоносци-
те на антикомунизма и русофобията у
нас! Промениха се социалните им ин-
тереси, промени се и социалното им
поведение!

Примерът с Росен Плевнелиев е
красноречив. Той е обзет от

бесовете
на антикомунизма

и русофобията

не въпреки, а благодарение на това,
че е син на номенклатурчик от Благо-

по мазола. В телевизионното интер-
вю най-очебийно си отмъсти на вице-
президента Маргарита Попова, за-
щото не го последвала в битката му
срещу плутокрацията и олигархията.
Забравяйки да допълни, че докато
той изпълняваше заповедите на
брюкселската бюрокрация и на
българските соросоиди, предвожда-
ни от мнимите реформатори на оли-
гарха Прокопиев, Маргарита Попова
показа характер на родолюбец, кой-
то защитава националната кауза, на
интелектуалец, които държи на свое-
то достойнство.

В интервюто Плевнелиев ни трог-
на и с пламенната си преданост и
обич към премиера Бойко Борисов. Но
не забрави да изтъкне как, общо взе-
то, благодетелят му Борисов оплел
конците на държавното управление и
конкретно на съдебната система; по-
ради прагматизма си не бил последо-
вателен в отричането на Руската фе-
дерация. Жегна Борисов и защото не
му предложи да стане за втори път
президент.

Приписа си заслуга, че самостоя-
телно е взел решението да не се кан-
дидатира повторно. Но премълча го-
лия факт, че ако се беше явил на пре-

за да бъде възприето от новата адми-
нистрация на Белия дом и като зака-
на, и като не толкова радикално пре-
дизвикателство, т.е. като любимата на
американците жвачка. Предварител-
но е било решено поръчаното писмо
да го преподпишат водещи европей-
ски политици.

Плевнелиев адресира доноса си
специално до новоизбрания президент
на САЩ, тъй като това е една от фор-
мите на грубия натиск, който оказват
върху него господарите на българския
президент. В тяхна изгода е да откажат
Тръмп от намерението му да нормали-
зира отношенията на САЩ с Русия и да
прекрати приближаването на човече-
ството към атомния апокалипсис.

Нашето момче от Гоце Делчев,
както личи, не си поплюва, бидейки
наясно, че

силите, които стоят
зад писмото-донос

ще имат решаващ глас за бъдещата
му служба на международното попри-
ще. Така че, от негова гледна точка,
ходът е печеливш.

Едно допълнение. Росен Плевне-
лиев не е изключение в съвременния

евградска област (зав. отдел в
Окръжния комитет на БКП), че е бил
комсомолски секретар и партиен ак-
тивист! Плевелиев изобщо не се раз-
личава от “мострата” на днешните
крайни антикомунисти и русофоби, на-
правили кариера чрез номенклатур-
ните си привилегии.

Нека на наивници да разправя
Плевнелиев, че станал самостоятел-
но богаташ през демократичния/кри-
минален преход. Той получава своя
старт на крупен буржоа след 10 ноем-
ври 1989 г. заради номенклатурната
си подкваска и привилегированите
бизнес позиции, дадени му от първия
кабинет на Андрей Луканов!

Може би, драги читателю, ще
възразиш, че бия по “умряло куче”, че
президентските дни на Плевнелиев са
безвъзвратно отлетели. Но тук се спи-
рам върху опита за нов “неудържим
възход” на Р.П.; върху бъдещите му
възможности да вреди на България.
Интересувам се от Плевнелиев като
типология на прехода, но и като сиг-
нал за това как своеволна приумица
на политика Бойко Борисов може да
доведе до “триумф” на най-несъстоя-
телния президент на България през
последния четвърт век.

КОЛАЖ Иво АНГЕЛОВ, “СВОБОДЕН ЧОВЕК”
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Зад фасадата

‚Â Ô‡„Û·ÌË ÏËÒÎÓ‚ÌË
Ï‡ÌËË ÔÂÒÎÂ‰‚‡Ú Ë ÚÎ‡-
ÒÍ‡Ú ˜Ó‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Í˙Ï
‚Á‡ËÏÌÓ ËÁÚÂ·ÎÂÌËÂ.

ƒ‡ÌÓ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ ‚ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ.
≈‰Ì‡Ú‡ Â, ˜Â Ë‰ÂËÚÂ Ò‡ ÔÓ-‚‡ÊÌË
ÓÚ ˜Ó‚Â¯ÍËˇ ÊË‚ÓÚ, ‡ ‰Û„‡Ú‡ Â,
˜Â ÚÓÁË ÊË‚ÓÚ Â ÔÓ ‚‡ÊÂÌ ÓÚ
‚ÒˇÍ‡Í‚Ë Ë‰ÂË. ≈‰Ì‡Ú‡ Â ÔËÌ-
ˆËÔÌ‡Ú‡ ÓÒÌÓ‚‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÚË-
‡ÌË˜ÌË Ì‡ÒËÎËˇ,  ‚ÚÓ‡Ú‡ Â
ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ÓÌÓ‚‡ ‚Â„ÂÚË‡ÌÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ, ‡ÍÓ ÒÂ ·Â
Â‡ÎËÁË‡ÎÓ, ˘ˇıÏÂ Ó˘Â ‰‡ ÒÏÂ ‚ ÏÂÁÓÁÓÈÒÍ‡Ú‡ Â‡.
¿ÍÓ ÔÂËÙ‡ÁË‡ÏÂ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ Â‰Ì‡ Ù‡ÌˆÛÁÓÈÍ‡ ÓÚ
ÒÎÂ‰Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡ Ì‡ XIX ‚ÂÍ, ˜Â ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡
Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡ Ò‡ ÒÂ ‚˙¯ÂÎË ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËˇ, ÚÓ ÚÓ‚‡
˜‡ÒÚË˜ÌÓ Â ‚‡ÎË‰ÌÓ Ë Á‡ Ë‰Â‡ÎËÚÂ.

œ‡ÒÍ‡Î ÔË¯Â, ˜Â Â ˘‡ÒÚÎË‚ ÓÌÁË, ÍÓÈÚÓ ÌÓÒË ‚ ÒÂ·Â
ÒË Ë‰Â‡Î. “‡Í‡ Â, ÒÚË„‡ ‰‡ ÌÂ „Ó ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡ Á‡ ÒÂ·Â ÒË.
ŒÚ ‚ÒË˜ÍËÚÂ ìËÁÏËî Ì‡ XIX ‚ÂÍ ‚ÂÓˇÚÌÓ Ò‡ÏÓ Ë‰ÂˇÚ‡ Á‡
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ‰˙Ê‡‚Ë Â Â‡ÎËÁË‡Ì‡, Ë ÚÓ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ.
–Â‡ÎËÁË‡ÌË ÎË Ò‡ ËÁˆˇÎÓ Ë‰ÂËÚÂ Ì‡ ¬ÂÎËÍ‡Ú‡ ÙÂÌÒÍ‡Ú‡
Â‚ÓÎ˛ˆËˇ ‚ Ò‡Ï‡Ú‡ ‘‡ÌˆËˇ? —‡ÏËˇÚ ƒÊÛÁÂÔÂ √‡Ë·‡Î-
‰Ë Â ‰˙Î·ÓÍÓ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ì ÓÚ Ó·Â‰ËÌÂÌ‡ »Ú‡ÎËˇ ÔÂÁ
1871 „, ‰‡ ÌÂ „Ó‚ÓËÏ Á‡ „Ó˜Ë‚ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ÔÓ·Ó-
ÌËˆË Ë ÓÔ˙Î˜ÂÌˆË.  ‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ Ò ì˜ËÒÚ‡Ú‡ Ë Ò‚ˇÚ‡ Â-
ÔÛ·ÎËÍ‡î? ÕÓ ÌËÍÓÈ ÌÂ ËÌÍ‡ÒË‡ ÚÓ‚‡ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂ Ë
ÌËÍÓÈ ÌÂ ÒÂ ÚÂ‡Ú‡ÎÌÓ ‚‡ÈÍ‡ ÓÚ ÚÓ‚‡, Í‡ÚÓ Á‡ÒÚ‡‚‡ Ì‡
Ó·Ë‰ÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡. ì¿Ï‡ ÌËÂ Í˙ÒÌÓ ‡Á·‡ıÏÂ Í‡Í‚Ó
ÒÚ‡‚‡!î- ÍÓÎÍÓ Â ÎÂÒÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒË ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Î ÓÚ ÚÓ‚‡,
ÍÓÂÚÓ ÒÚ‡‚‡, ÌÓ ÌˇÏ‡¯ ÌË˘Ó Ó·˘Ó Ò ÚÂÁË ÏÂÚ‡ÏÓÙÓÁË.
ƒÓË ÒË ÒÚ‡‰‡ÎÂˆ, Á‡˘ÓÚÓ ÒË ÏÂËÎ ÔÂ‰‚Ë‰ÎË‚Ó ‰ÛÏË-
ÚÂ ÒË. ¿ ‚ÒÂ Ô‡Í, ‚ Â‰ÌÓ ÒÍÓÓ¯ÌÓ ËÌÚÂ‚˛ Ú˙ÍÏÓ ¿Ì-
‰ÂÈ  ÓÌ˜‡ÎÓ‚ÒÍË Ú‚˙‰Ë, ˜Â Ë ÔË ˆÂÌÁÛ‡ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú
¯Â‰¸Ó‚Ë, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ËÒÚËÌÒÍË.

—Ô‡ÒËÚÂÎÌ‡Ú‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì‡ Ë‰Âˇ ÏÓÊÂ ‰‡ Â Ë Ì‡˜‡ÎÓ Ì‡
‰ËÍÚ‡ÚÛ‡. ¿ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡  „ËÏË‡Ì‡ Ë‰Âˇ
Â ‰Ó·Ó ÔËÍËÚËÂ Á‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ó ÍÓÌ˛ÌÍÚÛÌÓ Ì‡„‡Ê‰‡-
˜ÂÒÚ‚Ó.  ÓÎÍÓ Ì‡¯Ë ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎˆË, ‰Ó·Û‚‡˘Ë ÓÚ ˆ‡-
ÒÍ‡Ú‡ ÍÛıÌˇ ÔË ¡ÓËÒ III, ıÛÍÌ‡ı‡ ÔÂÁ 1945 „. Ò ‡„Ë-
Ú‡ˆËÓÌÌË Í‡ÏËÓÌË ‰‡ ÔÓÔ‡„‡Ì‰Ë‡Ú ÂÔÛ·ÎËÍ‡Ú‡? ¿
Í‡Í‚‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‘‡ÌˆËˇ Â Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÎ‡ Ò Ì‡ˆËÒÚËÚÂ?
“‚˙‰ˇÚ, ˜Â Â ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡, ÌÂ Ò‡ÏÓ ˜ÂÁ Ô‡‚ËÚÂÎ-
ÒÚ‚ÓÚÓ ‚˙‚ ¬Ë¯Ë!  ÓÎÍÓ Â Û‰Ó·ÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚÍ‡ÊÂ¯ ÓÚ
ÔÓ‚‡ÎËÎ ÒÂ Ë‰Â‡Î! ÃÓÊÂ Ë ‰‡ ÌÂ Â ·ËÎ Ë‰Â‡Î ‚ Ò˙ˆÂÚÓ
ÚË, ÌÓ ÒË „Ó ‚˙ÁÔˇ‚‡Î! ¿ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÒÚÛ„‡˜ÂÚ‡ Ë
ÚÂÍÂÁÂÒ‡ËÚÂ Ò‡ ‚ˇ‚‡ÎË. “ÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÁÎÂ Á‡ Úˇı. “Â ÒË
ÓÒÚ‡‚‡Ú Ì‡ Ò˙˘Ëˇ ı‡Î Ë Ò‡ ‰ÓË ÔÓ-ÁÎÂ. –ËÏÒÍ‡Ú‡ Ï‡Í-
ÒËÏ‡, ˜Â ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ Ì‡ œÎ‡ÚÓÌ, ÌÂ Â ÔÓÁ-
‚ÓÎÂÌÓ Ì‡ Ó·Û˘‡ˇ, ËÏ‡ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÌÓ, ÌÓ ÌÂ ÏÓ‡ÎÌÓ
ÓÔ‡‚‰‡ÌËÂ. “‡Í‡ ‚ÒÂÍË, ‰ÓÍÓÒÌ‡Ú ÓÚ ËÒÍ‡Ú‡ Ë Î‡ÒÍ‡Ú‡
¡ÓÊËˇ, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒË ‚˙Ó·‡ÁË, ˜Â ÏÛ Â ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ‚ÒË˜ÍÓ.

œÓÏÌˇ ·‡Ì‡ÎÂÌ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ ÓÚ ÓÌÓ‚‡ ÓÚÂ˜ÂÌÓ ‚ÂÏÂ.
»ÌÚÂ‚˛Ë‡Ú ÔÓÂ‰ÂÌ Ì‡„‡Ê‰‡˜ ÒÎÂ‰ ¿ÔËÎÒÍËˇ ÔÎÂÌÛÏ
Í‡Í‚Ó ÏÛ Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Í˙Ï Ô‡ÚËˇÚ‡. ¬˙ÔÓÒ˙Ú Â ‰‡ÎË
Â ÒÎÂ‰‚‡Î ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ. “‡ËÍ‡Ú˙Ú ÒÂ Á‡ÚÛ‰ÌËÎ: ì—Â„‡,
‡ÍÓ Í‡Ê‡, ˜Â Ò˙Ï ÒÎÂ‰‚‡Î ÎËÌËˇÚ‡, ÁÌ‡˜Ë Ò˙Ï ‰Ó„Ï‡ÚËÍ.
¿ÍÓ ÔËÁÌ‡ˇ, ˜Â ÌÂ Ò˙Ï, ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Ò˙Ï Â‚ËÁË-
ÓÌËÒÚî. » Ì‡ıÓ‰˜Ë‚ÓÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ: ì»ÁÍË‚ˇ‚‡Î Ò˙Ï ÒÂ
Á‡Â‰ÌÓ Ò ÎËÌËˇÚ‡ Ì‡ Ô‡ÚËˇÚ‡î. ÀËÌËˇÚ‡ ÒÂ Â ËÁÍË‚ˇ-
‚‡Î‡ Ì‡ÒÚËÌ‡, ÌÓ Ë ÌËÂ Ò ÌÂˇ. “ÛÍ ÒÂ ÔÓ‰ÒÂ˘‡ÏÂ Á‡
˜ÛÔÍËÚÂ ÒÎÂ‰ 1989 „. ≈ÚÓ ÚÓ‚‡ Â Ì‡¯ÂÌÒÍ‡Ú‡ ıÎ˙Á„‡‚‡
Ì‡Ó‰ÓÔÒËıÓÎÓ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ·ÂÁ ‰‡ Â ‰ÓÏËÌË‡˘‡, ‚ËÌ‡„Ë
ÒÂ Â ÔÓˇ‚ˇ‚‡Î‡! ¬˙ÔÂÍË, ˜Â ˜ÂÁ “Â‚ÂÎ ÒÏÂ ÒÔ‡ÒËÎË
≈‚ÓÔ‡ Ë ˜Â ‚ËÍËÌ„ËÚÂ ÌÂ Ò‡ ÔÓÒÏÂÎË ‰‡ ÌË ÔÓÒÂÚˇÚ. “ˇ
ÒÂ ÔÓÒÚË‡ ‰Ó  ËˇÍ —ÚÂÙ˜Ó‚, Ò˙˛Á‡ ÌË Ò “ÛˆËˇ ÔÂÁ
œ˙‚‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡ Ë Ò √ÂÏ‡ÌËˇ ÔÂÁ ¬ÚÓ‡Ú‡,
ÔÓÒÎÂ ÔÂÁ Î˛·Ó‚Ì‡Ú‡ ÔÂ‰‡ÌÓÒÚ Í˙Ï ———– ‰Ó ‚˙ÁÚÓ-
ÁËÚÂ Í˙Ï Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡ ¿ÏÂËÍ‡. “‡ÍË‚‡ ÏËÒÎË ÌË Ì‡ÎËÚ‡Ú,
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÎÛ¯‡ÏÂ Á‡ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂÚÓ ÓÚ Ë‰ÂË, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ
Â ‚ˇ‚‡ÎÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ·ËÎÓ Û‰Ó·ÌÓ, ÌÓ ÔÓÒÎÂ ËÁÎËÁ‡ ÌˇÍ‡Í
ËÌ‡˜Â. –‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂÚÓ Ë Á‡ÍÎÂÈÏˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÚ‡‚‡Ú ÓÚÒÍÓÍ
Á‡ ÌÓ‚‡ Í‡ËÂ‡. »‰Â‡ÎËÚÂ Ò‡ ‰Ó·Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂ˜ÂÎËÏ ÓÚ
Úˇı, ‡ ÔÓÒÎÂ  Ò‡ ÓÚ‚‡ÚËÚÂÎÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ÒÂ ÔÓ‚‡ÎËÎË.
ŒÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÓÚËˆ‡ÌËÂ Ó˜‡Í‚‡ÏÂ Ó˘Â ·ÂÌÂÙËÒË.  ÓÎ-
ÍÓÚÓ ‰‡ÎÂ˜Â ÒÚÓË ‚Â˜Â ÍÓÏÛÌËÁÏ˙Ú, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‚Â˜Â ÌÂ-
„Ó‚ËÚÂ Ï˙˜ÂÌËˆË Û Ì‡Ò ÒÂ ÓˇÚ. »ÒÚËÌÒÍËÚÂ Ò‡ ÔÓ-ÚËıË
ÓÚ ÒËÏÛÎ‡ÚË‚ÌËÚÂ.

»‰Â‡ÎËÒÚËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ Ú˙ÒˇÚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡ Â‡-
ÎËÁ‡ˆËˇ Á‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ. ◊ÂÒÚÓ ÚÂ ˇ ÔÂÌÂ·Â„‚‡Ú,
‰ÓË ÔÂÁË‡Ú. «‡˘Ó ÓÏÂÁÂÌËÚÂ ÓÚ ÍÓÏÛÌËÁÏ‡ Ï˙˜ÂÌË-
ˆË Ò‡ ÔËÂÏ‡ÎË ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÓ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÌË,
ÔÓÒÚÓ‚Ë Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ‰‡Ó‚Â? ’Û·‡‚Ó Â ‰‡ ÒÂ ÓÚÍ‡Ê‡Ú
ÓÚ ÔÓ˜ÂÒÚË, ‰Î˙ÊÌÓÒÚË Ë  Ì‡„‡‰Ë, ÌÓ ‰‡ ·ˇı‡ „Ó Ì‡Ô‡-
‚ËÎË ÔË ÔÂ‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÔË ÍÓˇÚÓ ÌÂ ·ˇı‡ ÎË¯Â-
ÌË ÓÚ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡ ÏËÎÓÒÚ Ë Ò‚ÂÚÒÍ‡ ÒÛÂÚ‡! ≈‰‚‡ ÎË
˘ˇı‡ ‰‡ „Ë Ô‡ÚˇÚ ‚ ¡ÂÎÂÌÂ Á‡ Ú‡Í˙‚ ÓÚÍ‡Á. «‚ÂÁ‰ËÚÂ ÌÂ
ËÒÍ‡Ú ıÓÌÓ‡Ë Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â Ò‚ÂÚˇÚ. Ã‡ÈÓ “ÓÏÔÒ˙Ì ÌÂ Â
‰Ó¯˙Î ‚ ·˙Î„‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ, Á‡ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÒÚ.  ‡ÚÓ
Ô˙‚ ÔËˇÚÂÎ Ì‡ ¿ÈËÒ Ã˙‰ÓÍ ‚ÂÓˇÚÌÓ Ë ÚÓÈ ·Ë ÒÚ‡-
Ì‡Î ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÌÓ Â ËÒÍ‡Î ‰‡ ‰ÓÍ‡ÊÂ Ò ÊË‚ÓÚ‡ ÒË, ˜Â
Ë‰Â‡ÎËÁÏ˙Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡. √ÂÓËÚÂ Ò‡ ÁÌ‡ÂÎË, ˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡
ÒÚ‡ÌÂ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í‡, Í‡ÍÚÓ ÒË ÏÂ˜Ú‡ˇÚ, ÌÓ Ë ÌÂ Ò‡ ·ËÎË
ÔÓ‰Ò˙‰ÂÌË, ˜Â Ë‰Â‡ÎËÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ Ò·˙‰Ì‡Ú. «‡˘ÓÚÓ Ò‡
·ËÎË ËÒÚËÌÒÍË, ‡ ÌÂ ÒËÚÛ‡ˆËÓÌÌË Ë‰Â‡ÎËÒÚË Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÌÂ
Ò‡ ·ËÎË ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌË! »‰Â‡ÎËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ Ò‡ÏÓ ‰ÂÍÎ‡-
Ë‡ÌË, ‡ ÌÂ ËÁÔÓ‚ˇ‰‚‡ÌË, ÌÂ Ò‡ ‡ÎË·Ë! «‡ ÌË˘Ó!

Д

Лозан
ТАКЕВ

Георги
ПЕНЧЕВ

Не прекалихме ли
вече с това, че сме най-
бедната страна в Евро-
пейския съюз? Не-
прекъснато ни класират
заедно с Албания по бед-
ност... А в същото време
сме в челото по брой
хора, присвоили държав-
ни и други средства, по
нанесени щети на страна-
та вследствие на
престъпления по служба.
Вярно е, че след съобще-
нията за подобни инци-
денти съдебната система
ревизира картината и
набедените излизат най-

Небивалици по време на преход
чисти и неопетнени лица
на прехода... Все пак, това
са официални съобщения
на прокуратурата и на
симпатичната иначе ней-
на говорителка.

 Бедни сме били. А как
да повярваме, като само в
момента в информацион-
ното пространство висят
колкото искате обвинения
за десетки милиони лево-
ве, за злоупотреби и лошо
стопанисване, за наруше-
ни договори, присвояване,
неспазване на обществе-
ните поръчки и т.н. Нека
ме извинят за посочените
безобразия, те не са мое
откритие, а идват все пак
от легитимни съдебни ин-
ституции.

Около милион българ-
ски лева неясно се търка-
лят около домовете и офи-
сите на варненските мит-
ничари... Почти за толко-
ва обвиняваха и Вальо

Топлото. За милион лева
са грешките на пловдив-
ския кмет Тотев, подобни
упреци има и към други
кметове в страната. Почти
за милион неплатени
данъци “оправдаха” Хрис-
то Бисеров и той излезе
бисерно чист от следстви-
ето и съда. За  подобни
милиони се разнасят из
пресата и медиите имена-
та на вече бившите мини-
стри Дянков, Ненчев,
Трайков, доктор Москов...
Един генерал Стоян То-
нев чака още резултатите
за неговите финансови
прегрешения, също в ня-
колко милиона лева. А ге-
нерал Кирчо Киров има
вече и втора порция обви-
нения за още около пет
милиона лева.

 Бедни сме, а с мили-
они левове сме ощетили
държавата и ще я ощетя-
ваме и утре - било про-

порционално, било мажо-
ритарно. Нали вече се
обърка къде е истинското
шоу - в телевизията ли или
в Народното събрание, в
парламентарната зала
или в някоя комисия...

И така, докато се изяс-
няват присвоените милио-
ни, докато се ровим в
щетите и договорите за
ремонти на самолети, за
строеж за зоопаркове, по
обществени поръчки, бол-
ници, ваксини, електриче-
ство, фирми на приятел-
ски кръгове, мен отново
ме глобиха за не навреме
платена сметка от 50 лева
към НАП. За просрочено
време 12 часа НАП  ме
санкционира. Защото
трябва да има ред в тая
държава!

Както би казал на-
родът: “За милиони има
клаузи в закона, няма про-
шка за кокошка!”

Да срещнеш
доброто

Д
нешният вълчи свят така
е обърнал наопаки
представите и преценки-
те ни, че всичко ни из-
глежда странно и жесто-

Толкова се увълчихме, че когато някой
ти помогне, приемаш това като празник

ко, изненадващо и стряскащо. Жи-
веем всеки ден като на тръни и
чакаме нещо лошо да ни се случи.
Съществува от години обща психо-
за, че отвсякъде те дебнат  изнена-
ди, че отвред можеш да очакваш
нещо да те тресне по главата. Все-
кидневните новини за насилия и
грабежи, за нападение над възра-
стни хора, пребити за стотинки, и
все такива тъжни вести разгарят
тревожната атмосфера около нас.

Този повсеместен психологиче-
ски тормоз промени обществения
климат. Хората не си вярват.  Виж-
даш във всеки срещнат едва ли не
човек, готов да те нападне и да ти
стори зло.

Трудно, много трудно се живее
в такъв свят. И сякаш никаква свет-
линка не се забелязва напред.

Защото българските политици,
тикани от своята първичност, съзна-
телно поддържат този непоносим
въздух за хората. Смачканите, из-
плашените, принизените хора ви-
наги са по-послушни.

Мислех си тези тъжни работи и
отивах към местната поща. Получих
известие за колет от село. Беше в
предновогодишната вечер. Навън
се здрачаваше, от небето се ръсе-
ше ситен хубав сняг.

Получих пратката си и започна-
ха моите мъчения. Носех обикнове-
на пазарска количка, с която мис-
лех да прибера багажа. Опитвах да
го вместя, но не се получаваше.
Притесних се, зачудих се какво ще
правя.

 Младо момче чакаше пред ги-
шето. Забеляза тревогата ми и дой-
де при мен. Опита се да ми помог-
не. Но нищо не се получаваше.
Чудех си какво ме очаква. Не мо-

жех да нося багажа на ръце, а
навън вече падаше мрак.

 Момчето ме приближи, поглед-
на ме и каза:

- Не се притеснявайте. Ще ви
помогна. Колата ми е отвън. Изча-
кайте ме минутка да се оправя на
гишето.

Гледах го и не вярвах на очите
си. Видях го  преди минути, нито ме

знае, нито ме познава, а е готово
да ми помогне. В главата ми се
блъскаха въпроси без отговори. От
кой свят е това момче? Толкова ми
заприлича на моите внуци.

А то се оправи на гишето, граб-
на моя колет и излязохме навън.
Тъмната пелена беше покрила
всичко.

- Вие минете напред и ме ча-
кайте. Колата е отзад. Трябва да я
взема и идвам.

И потъна в мрака. Стигнах до
мястото, където ми посочи, и зача-
ках. Нищо не се виждаше наоколо.
Взирах се назад, където изчезна
момчето. Тогава  в главата ми за-
прехвърчаха едни черни мисли,
дето всеки ден бродят около нас.
Дали това момче не изчезна в мра-
ка?! Дори няма да узная нищо за
него. А разбра, че е пратка от село.
Все нещо има вътре. Какви ли не
мошеници има... Блъскаха се едни
такива все черни мисли и се чудех
какво ли още ми е приготвила тази
предновогодишна вечер.

Колата се закова пред мен и

момчето отвори вратата. Седнах до
него и поехме в снежната вечер.
Разказа ми, че се казва Иво, че е
от екипа на футболния мениджър
Лъчезар Танев.

Стигнахме пред нашия вход. С
пъшкане се измъкнах от вратата, а
Иво вече стоеше до мен с моя ба-
гаж в ръце. Подаде ми ръка и
тръгнахме.

- Аз ще ви помогна. Вие не мо-
жете да го носите.

Изкачихме се до нашия етаж.
Отвори се вратата и жена ми заста-
на изненадана пред нас.

- Това е Иво. Едно добро момче,
което срещнах в тази преднового-
дишна вечер.

Благодарихме му, пожелахме
му весели празници.

Това е цялата история. В нея
няма нищо удивително и изненад-
ващо. Защото е обикновена случка
от ежедневието, но оцветена със
слънцето на човешката доброта.

Всъщност, колко малко е потреб-
но, за да изглеждат по-различни
нашият живот и отношенията меж-
ду хората.

Сега, като вървя по улиците, все
се вглеждам да съзра моя Иво, До-
брия Иво от онази вечер. Защото
зная, че той е сред нас. Той е до
нас и е готов винаги да помогне.
Светът изглежда различен и
слънчев.

Колко е хубаво, когато доброто
свети в душите ни.

Идеи и
реалности

Идеи и
реалности
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реалности
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ППрез последните няколко
дни от началото на новата
2017 г. телевизиите целена-
сочено ни припомняха съби-
тията от януари 1997 г. по
повод на 20-годишнината от
погрома над парламента, как-
то и катастрофата и апокалип-
сиса, който правителството на
Жан Виденов оставило след
себе си. В същото време Бой-
ко Борисов не спира да ни
залива с хвалби за своето
управление. За да бъдем
обективни, нека съпоставим
някои данни.

Тотален коефициент
на заетост

(данните са от Total economy
database и Центъра за либе-
рални стратегии, фиг. 1)

Пламен
МИЛЕВ

ЯНУАРИ 1997 -
ЯНУАРИ 2017 г.
С факти срещу лъжите
на ГЕРБ за успехите по време
на управлението „Борисов”

Така например от идването
на власт на кабинета “Виденов”
през 1994 г. до януари 1997 г.
тоталният коефициент на за-
етост нараства от 41,6 на 44,3%,
или с 1,7 процентни пункта.

След него чак до 2004 г.
заетостта остава под 44%.
Едва през 2004 г. заетостта
започва да нараства, като до-
стига най-висока точка от
52,52% през 2008 г. по време
на Тройната коалиция, фиг. 2.

От идването на власт на
Борисов заетостта постоянно
намалява, за да стигне до
48,83% през 2012 г.

Реален национален
доход на човек

от населението
в България

в сравнение със средния в

света (данните са от Total
economy database и Центъра
за либерални стратегии,
фиг. 3).

Конкретният показател е
реалният БВП на човек от на-

селението, изразен в констант-
ни условни EKS долари от 2013
г. с преизчислени покупателни
паритети от 2005 г. От графика-
та се вижда, че в резултат на
управлението на ГЕРБ реална-
та покупателна способност е
намаляла близо 3 пъти, фиг. 4.

Особено любопитен е
фактът, че по този показател
разлика между 2013 г. и 1989 г.
всъщност почти няма. И в двете
години реалният национален

3

доход на човек от населението
в България е с около 3,5 про-
цента по-висок от средния за
света, т.е. по този показател
ГЕРБ ни върнаха до началото
на прехода.

Общо благосъстояние
на българина

(данните са въз основа на
доклада Global Wealth Report

на Credit Suisse).
Наблюдава се интересно

движение на благосъстояние-
то на страната през послед-
ните десет години. Общото
богатство на българите е на-
маляло рязко спрямо нивата в
края на 2007 г. преди финан-
совата криза - тогава то е
било в размер на 113 млрд.
долара, фиг. 5.

По време на кризата то
отчита спад до 2010 г. (88
млрд. долара), но след това
отново започва да расте, като
през 2013 г. се увеличава до
116 млрд. долара. Оттогава
насам обаче отново намаля-
ва всяка година, като реално

през 2016 г. достига до най-
ниските си нива за последно-
то десетилетие.

Въпреки посочената по-
горе статистика, представите-
лите на ГЕРБ продължават да
се хвалят колко много е постиг-
нала България през тяхното
управление и колко много мис-
ли за хората Б. Борисов. До-
колко грижата за българина е
приоритет на Борисов можем
да съдим от следното сравне-
ние: Държавата дава на ден по
4,29 лв. за порцион на бежан-
ците, а в “Пирогов” - по 3,50 лв.
за порцион на пациентите.

В заключение, през 2016
г. у нас са родени по-малко
деца, отколкото през 1997-а -
годината на банкови фалити
и хиперинфлация. Съответно
59 828 - срещу 64 125 деца.

Ако през зимата на 1997 г.
България е на ръба на катаст-
рофа, то 20 години след нея
ГЕРБ оставя след себе си
апокалипсис.
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КРАТКИ

ФЕНОМЕНАЛНИЯТ ГЛАС НА АМЕЛИЯ
БРАЙТМАН В ШОУТО НА „ГРЕГОРИАН”

Едно от най-успешните и
награждавани български
театрални представления -
“Паякът”, заминава на
20-дневно турне в САЩ по
покана на няколко родни ин-
ституции и организации в
Америка - Българския култу-
рен център в Сиатъл със
съдействието на Генерално-
то консулство на България в
Лос Анджелис, BG Voice
Chicago и BG Еvents NYC.
Преди това постановката ще
бъде показана на 20 януари
в ТР “Сфумато”, съобщава
Нели Жекова, пиар експерт.

Актьорите Пенко Госпо-
динов и Анастасия Лютова,
които са тандем и в живота,
изкусно влизат в кожата на
брат и сестра, сиамски
близнаци, непосредствено
преди операция по разде-
лянето им. Автори и режи-
сьори на пиесата “Паякът”
са Йордан Славейков и
Димитър Касабов.

Пътуването на “Паякът”
до Америка е своеобразно
завръщане, след като през
лятото на 2013 г. проектът
беше показан на Бродуей в
рамките на 17-ия междуна-

„Издателски вечери”
в Столичната
библиотека

Новата инициатива предвиж-
да всеки месец различни изда-
телства да се представят чрез
свои автори (и евентуално пре-
водачи) в Клуба на Столичната
библиотека. В деня на предста-
вянето ще има щанд, на който
(както и по време на събитието)
с отстъпка ще се продават кни-
ги на гостуващото издателст-
во. Всички участвали издател-
ства ще дарят книги за фонда
на библиотеката. Първото изда-
ние на “Издателски вечери” ще
бъде на 19 януари (четвъртък)
от 19 ч. в клуба на библиотека-
та. В началото на вечерта соб-
ственикът и управител на “Пер-
гамент” Георги Милев ще разка-
же за издателството (основано
през 1999 г.), за неговата исто-
рия и бъдещи планове. В четене-
то, с което ще продължи съби-
тието, ще вземат участие ду-
зина от най-интересните съвре-
менни български поети, чиито
имена и книги са в каталога на
“Пергамент” - Божидар Пангелов,
Бояна Петкова, Васил Прасков,
Владимир Сабоурин, Весислава
Савова, Диляна Георгиева, Ди-
митър Манолов, Лъчезар Лоза-
нов, Невена Борисова, Нели Доб-
ринова, Хайри Хамдан, Яна Моне-
ва, Ясен Василев. Творби на по-
койната Ваня Константинова
ще чете Милена Милева, ще
звучат и стихове от Палми
Ранчев, Иво Рафаилов и Йордан-
ка Белева, които няма да успеят
лично да дойдат. Входът е сво-
боден, а от клуба са предвидили
30 на сто отстъпка от цените
на консумацията по време на
събитието.

Автографи
от изгряващите
звезди на НАТФИЗ

Почитателите на младото
театрално изкуство в София ще
могат от 1 февруари да получа-
ват автографи от изгряващите
звезди на НАТФИЗ, информира
Десислава Димитрова. Театрал-
ната академия пуска в обръще-
ние картички с лицата на свои-
те абсолвенти. До края на учеб-
ната година, в края на всеки
спектакъл, младите актьори ще
дават автографи на своите
зрители. Възможност за разго-
вор и коментар върху видяното
между публика и изпълнители ще
има в последния игрален ден от
всеки месец. За почитателите
на най-младото киноизкуство
НАТФИЗ подготвя прожекции на
студентско кино.

„Паякът” тръгва
на турне в САЩ
Пенко Господинов и Анастасия Лютова ще представят
пиесата на 20-дневен гастрол зад океана

роден театрален фестивал
“New York International Fringe
Festival”. Там   Господинов и
Лютова изиграха пет пред-
ставления със субтитри.

Пиесата и актьорите по-
лучиха блестящи рецензии
в “Ню Йорк таймс” и “Ви-
лидж войс”, който посочи
“Паякът” като най-добрия
сред 10 топспектакъла, по-
казани на най-големия мул-

тиартистичен фестивал в
Северна Америка.

Заглавието се играе
вече шест години на
българската сцена - с над
65 представления. Има но-
минация за “Аскеер 2011”
за съвременна българска
драматургия, награди за
най-добър театрален експе-
римент и за най-добра акт-
риса на Анастасия Лютова

от фестивала “Артокраина”
в Санкт Петербург 2013,
награда за най-добър теа-
трален дует от театралния
фестивал “Славянский ве-
нец” в Москва, с.г.

Предстоящото пътуване
е благодарение на енерги-
ята на българката Елка Ру-
сков, която от години живее
в Америка. Тя прочела ре-
цензия в “Ню Йорк таймс”, а
през 2015 г. гледала “Па-
якът” в София. Около годи-
на тя организира турнето -
свързва се с българските
общности и културни инсти-
туции зад граница. В Чика-
го, където живее значител-
на част от българската общ-
ност зад океана, вероятно
ще има две представления
- едно след друго. Спектак-
лите навсякъде ще са със
субтитри на английски, за
да може и местна публика
да ги разбира. В Ню Йорк
билетите вече добре се про-
дават сред англоговорящи.
Очаква се публиката да е
минимум 50 на 50 - наши
сънародници и американци
с отношение към театъра,
отбелязват от екипа.

ДКТ “Васил Друмев” Шумен гостува във Варна днес от 19 ч. на сцена
“Филиал” с “Агенти” по пиесата “Гленгари Глен Рос” от Дейвид Мамет,
информира Виолета Тончева. За първи път актьорът Владимир Пенев заста-
ва от другата страна на сцената, за да режисира компанията на Йосиф
Шамли, Пламен Манасиев, Александър Сано, Ивайло Захариев, Бойко
Кръстанов, Роберт Янакиев, Иво Йончев и Теодора Духовникова.

Четирима отчаяни агенти на недвижими имоти са принудени да
продадат и невъзможното. На какво е способен човек, когато е притис-
нат до стената? Според гениалния майстор на интригата Дейвид Мамет
- на всичко! В тежките времена на финансова криза в Чикаго “отлични-
ци” и “загубеняци” имат 48 часа, за да “затворят” сделките си и да
оцелеят в офисната джунгла. Лъжи, ласкателства, подкупи, кражби,
заплахи и влизане с взлом са малка част от новите тактики на агентите.
Но в света на бизнеса правилото е, че няма правила. Приятелите стават
врагове, овцете - вълци, всеки играе срещу всеки.

Неочаквано начало и още по-неочакван край в пиесата, с която амери-
канският драматург взима “Пулицър”. Остроумният и жив език на героите му
е брилянтна демонстрация на израза “mametspeak”.

ШУМЕНСКИЯТ ТЕАТЪР ГОСТУВА
С „АГЕНТИ” ВЪВ ВАРНА

В „ДВОРЕЦА” СЪБРАХА ГОСТ-
АВТОРИ В ИЗЛОЖБА

С януарската изложба “Гост-
авторите в “Двореца” 2016" кул-
турният център поставя начало
на изложбите за новата година.
Приемственост и утвърждаване
на традициите са заложени в
идеята дарените творби, постъ-

пили в художествения фонд на
“Двореца” през 2016 г., да бъдат
представяни пред широка и спе-
циализирана публика. През го-
дините ретроспективни експози-
ции от картинния фонд на
държавния културен институт, са
подреждани в галерии на раз-
лични градове в България.

Творбите, включени в тазго-
дишната януарска изложба, са на
повече от 16 автори. Сред тях са
Красен Бербенков, Илия Янков,
Андрей Янев, Ралица Денчева,
Рон Вейерс, Силви Басева, Нико-
лай Русев, Божидар Тонев, Дари-
на Янева, Петя Папазова, Кости-
ка, Хуан Мануел Фернандес Куи-
чан, Дан Попович, Алфред Ипсер,
Студио Димчовски, Христо Йонков,
възпитаниците на Средното учи-
лище по стъкларство и дизайн от
град Валашске Мезиржичи в Че-
хия. Експозицията е разположена
в двете галерии на музея “Тихото
гнездо” и е отворена за посеще-
ния до средата на февруари.

Дана РУСЕВА
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“Образът на щастието” се
нарича поетичната книга на
Павлина Павлова, публикува-
на м.г. от Издателска къща
“Р.А. Поли-Н”. И сякаш ведна-
га авторката ни изправя пред
неразкритата от векове фор-
мула на философския камък,
даряващ безметежни хоризон-
ти. Какво представлява щасти-
ето? Подвластно ли е на коли-
чествената матрица за голямо
и малко щастие? Може ли да
бъде вечно, или неговото ис-
тинско име е “химера”? С тези
и други още риторични въпро-
си Павлина навлиза в сложна-
та душевна структура на своя
съвременник. Оприличен на
цветно дишаща, неповторима
индивидуална вселена. Ориса-
на на вечен полет сред кос-
мичния хаос на себепознани-
ето. Пречупено и осмислено с
възприятията на днешната
мадона: силна и слаба, краси-
ва, нежна. Доверчива, но не-
прощаваща измяната. Едно-

Посрещам изгреви, целувам цвете...

временно любознателна и
мъдра. И безсмъртна в кръго-
врата на нови поколения, чие-

то начало е благословена да
поставя именно тя. Осъзнала,
че животът във всички епохи
се крепи на крехките й плещи.
Понесли през портала на вре-
ме и пространство радостите,
тегобите, надеждите и мечти-
те на цялата вселена. Лириче-
ският герой - жената, тук е но-
сител на дълбока проницател-
ност за скритите клопки на
битието. Техен емоционален
коректив и ваятел на човеш-
кото съвършенство. И еднов-
ременно - изкусителна жрица
на любовта. Чиито послания с
ласкава власт пленяват до-
стойния избраник. Докато слу-
чайните мъже остават скрити
в лоното на забравата:

Слънце в очите и пламък
в сърцето нося.

Смела до лудост, горда и
пълна с въпроси.

Търся си принца, от при-
казките излязъл.

Принца на коня. Даже го-
рата разказва...

  (“Търся си принц”)

Много са въпросите, които
поставя Павлина в малката по
обем стихосбирка. Те докос-
ват смисъла на нашето съще-
ствуване - биологично и ду-
ховно. Търсят причината защо
не сме вечни като природата,
от чиято плът сме родени по
волята на Създателя. Защо
мисълта ни се люшка между
доброто и злото, често без да
избира верния пристан. Какво
би било, ако можехме да
превъртаме часовника на
времето назад, в изтлели епо-
хи и събития. И какво, ако
тласнем стрелките напред,
далеч в бъдното, изпревар-
вайки мига на смъртта? Тази
палитра от проникновения
всъщност прави опит да обяс-
ни присъствието ни върху пла-
нетата Земя. Смисъла му и
крайната му цел, скрити от
погледа на обикновения про-
стосмъртен. Как любовта пре-
чиства душите, а всичко оста-
нало престава да има важно
значение: пред доверието,
взаимното себеотдаване и го-

товност за подвиг в името на
избрания човек. В общия път
на годините с издълбано в
сърцата послание: “Обичам
те! Със мене остани...” Което
пък е пример как всички хора
могат да бъдат щастливи и
възвишени. Загърбили съзна-
телно сивотата на деня, гри-
жата за къшея хляб или за-
вистта пред несметното има-
не на съседа.

Страниците ни поставят в
кристалната реалност на
дълбоко интимното, съкрове-
ното, мечтаното и желаното.
Водещо прагматичния разум
в храма на проникновението.
На споделените надежди и
проверените чувства. За да
излезе оттам пречистен, до-
стоен за любов. Това ни вну-
шава Павлина Павлова в но-
вата си книга и ние сме
съгласни с нея. Наистина в
градацията от копнежи няма
по-свято от любовта. Друг е
въпросът доколко ние сме
достойни да ни докосне с
вълшебното си крило...

Георги Н. НИКОЛОВ

На рояла - Антони ДончевКристиан Елзесер

Снимки БНР

“Places and Spaces” е озаглавен кон-
цертът, на който за първи път в Бълга-
рия младият композитор Кристиан Ел-
зесер ще дирижира Биг бенда на БНР
и ще представи своята музика у нас. Пи-
есата е част от авторските творби на

Музика на Кристиан Елзесер изпълнява Биг бендът на БНР
Елзесер, които ще звучат на 19 януари
от 19.30 ч. в Първо студио на БНР. В
този концерт диригентът на бенда Анто-
ни Дончев ще вземе специално участие
с импровизации на пианото. За музика-
та на младия композитор Антони Дон-
чев смело казва, че е на нивото на най-
големите съвременни автори: “За първи
път се запознах с музиката на Кристиан
преди две години, когато с Биг бенда
имахме концерт с Кърт Елинг. Кърт има-
ше два аранжимента, направени от
Елзасер, и те веднага ми станаха люби-
ми. Кристиан е изключително талантлив
и очаквам, че ще бъде една от фигури-
те, които ще имат изключително присъ-
ствие в съвременната музика.”

Едва 33-годишен, Кристиан Елзесер
е вече лауреат на международни кон-
курси за композиция. През 2012 г. него-
вият албум “Seemingly” получава награ-
да на Echo Jazz, Германия. Създава още
два албума - “Rise & Arrive” и “Flying in
Circles”, музика от които утре ще про-
звучи в Първо студио на БНР. Елзесер
композира също филмова музика и за
телевизионни програми. Дирижирал е
Биг бенд оркестри от Германия, шот-
ландския Национален джаз оркестър,
холандския Метропол оркестър, Радио-
оркестъра на Мюнхен и други. Работи

съвместно със световноизвестните му-
зиканти Клаус Долдингер, Винс Мендо-
са, Кърт Елинг и други. Част от автор-
ските пиеси на Кристиан, с които пуб-

ликата ще има изключителната възмож-
ност да се запознае, са “Ivan’s Song”,
“Above All”, “Longing” и други, информи-
рат от БНР.

Êîíöåðòè çà áåáîöè ðàäâàò
íàé-ìàëêèòå âå÷å òðè ãîäèíè
Софийската опера и балет
възпитава своята бъдеща
публика, удобно настанена
на възглавници на пода

Преди три години, на
18 януари 2014 г., по идея на
акад. Пламен Карталов в репер-
тоара на Софийската опера и
балет влязоха т.нар. Концерти
за бебоци. Те станаха хит в про-
грамата на първия ни оперен
театър. Петъчните и съботно-не-
делните концерти от 11 ч. са за
подрастващите - от 0 до 3 годи-
ни. Целта е от най-ранна
възраст те да се приобщават
към класическата музика. Чрез
емоционални подходи на
въздействие върху сетивата се
търси активизиране и стимули-
ране на умственото, интелекту-
алното и емоционалното израс-
тване на малките.

“Искаме чрез тези концерти
да опазим поне за час децата,

нашето бъдеще, от агресията на
улицата и на некачествената
музика, с която са заобиколени.
Надяваме се и с помощта на
родителите да успеем да напра-
вим това”, изтъкна директорът
на Операта още при първото
издание на Концерти за бебо-
ци, чийто режисьор е Юлия
Кръстева. “Да, тези концерти са
за най-малките – с бибероните,
памперсите, тези, които ходят,
и тези, които лазят, плачещите,
играещите, тези, които си
бъркат в носа, дърпат си коса-
та, ядат играчката на съседно-
то дете, казва режисьорката.
Тези концерти са за всички,
които за първи път се учат да
слушат музика. Да, дори и за
тези, които спят... Започваме с

“Тръгва детският влак”, който ни
води на пътешествие. Про-
дължаваме с традиционното
“Добре дошли” за малчуганите
и техните родители и с тема-
тични песнички, посветени на
зимата, пролетта, лятото, есен-

та. Няма да пропуснем най-по-
знатите заглавия като “Зе-
ленчуци, който не яде” и “Дядо
и ряпа”. Следва миниблок, кой-
то е плавният преход към за-
познаването на най-младата ни
публика с музикалните инстру-

менти. За втората част сме
предвидили откъси от най-по-
пулярни заглавия, сред които
“Хензел и Гретел”, “Червената
шапчица”, “Козелът Сърдитко”,
“Мечо Пух”.” Юлия Кръстева
разкри също, че екипът включ-
ва и цикъл за животните, нови
песнички за всеки предстоящ
сезон и още, и още...

Концертите се провеждат в
среда, близка до обичайната за
децата. Малчуганите са наста-
нени удобно върху възглавници
на пода и в компанията на сво-
ите майки, татковци, баби, дя-
довци или каки и батковци в
продължение на около 60 ми-
нути. Те слушат любими детски
песнички, вокални и инструмен-
тални откъси от класически про-
изведения. Инструментите и тех-
ният звук са изцяло съобразени
с крехката възраст на най-мла-
дите посетители на Операта.
Концертите са разделени на
две части с малък антракт по-
между им.

Снимка СОФИЙСКА ОПЕРА
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Евреин продавал семки пред вхо-
да на банка. След време посъбрал
малко пари. Негови приятели му по-
искали пари назаем. Евреинът отго-
ворил така:

– Имам договор с банката отсре-
ща: аз да продавам семки и да не
давам пари назаем, а те да отпускат
заеми, но да не продават семки.

БРАТЯ ПОСТАВИХА РЕКОРД
ПО ИЗКАЧВАНЕ НА СТЪЛБИ

АННА ЯНЕВА, член на КЗК,
член на НС на БСП
ВАЛЕНТИН МИХОВ,
бизнесмен, футболен деятел
НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ,
поет и драматург
СПАС ГЪРНЕВСКИ, политик
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, министър
на енергетиката в оставка

18
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Св. Атанасий и Кирил Александрий-
ски. Св. Йоаким, патр. Търновски (Ата-
насовден)

Подредиха държави по
консумация на алкохол
България е на 23-то място, молдовците са първенци

Интерактивна карта, из-
готвена от британския сайт
Vouchercloud, показва, че
жителите на Молдова са
първенци по консумация на
чист алкохол, пише в. “Дейли
стар”. Под внимание са взети
данни за периода от 2010 до
2015 г. на Световната здрав-
на организация.

След жителите на Молдо-
ва, които консумират внуши-
телните 17,4 литра алкохол
годишно, или еквивалент на
178 бутилки вино на глава от
населението, най-отявлени
пиячи се оказват обитатели-
те на Литва, Беларус и Ру-
сия, съответно със 17,1, 16,2
и 14,5 литра. Пети по годиш-
на консумация на чист алко-
хол са чехите с 14,1 литра.

Британците може и да се
мислят за сериозни пиячи, но
според картата те дори не
попадат в Топ 10. Жителите
на Острова изпиват 12 литра
чист алкохол годишно, или
еквивалент на 408 халби бира
на глава от населението - “по-
стижение”, отреждащо им

ТОП 10 НА
СТРАНИТЕ
На първите десет
места според годиш-
ното потребление на
чист алкохол на глава
от населението са
следните държави:
1. Молдова - 17,4 литра
2. Литва - 17,1 литра
3. Беларус - 16,2 литра
4. Русия - 14,5 литра
5. Чехия - 14,1 литра
6. Украйна - 13,9 литра
7. Андора - 13,8 литра
8. Румъния - 12,9 литра
9. Сърбия - 12,6 литра
10. Австралия - 12,6 л.

17-о място в света по пиене.
България е още по-назад

в класацията. Страната ни се
нарежда на 23-то място с
11,4 литра на човек.

Сред балканските страни
преди родината ни са Румъ-
ния и Сърбия, които са на
осмо и девето място в свое-
образната класация с 12,9 и

12,6 литра на човек, както и
Хърватия - на 16-а позиция с
12,2 литра. Словения е на
29-о място с 10,9 литра на
глава от населението. Гърция
пък е на 43-та позиция с 9,3
литра на човек. Черна гора
се класира 54-та с 8,7 литра,
Македония - 88-а с 6,7 литра
на глава от населението.

На опашката по продаж-
ба и консумация на алкохол
са държави, където са въве-
дени ограничения по рели-
гиозни причини, като напри-
мер Кувейт и Пакистан. Жи-
телите на тези страни изпи-
ват едва 100 милилитра чист
алкохол годишно - еквива-
лент на бутилка вино.

Специалисти от Универси-
тета на Върмонт установи-
ха, че консумацията на
червени люти чушки може
да намали смъртността,
съобщи ЮПИ. За настоя-
щото изследване учените
ползвали данни за повече
от 16 000 американци на
над 23-годишна възраст.
Резултатите показали, че
хората, хапващи червени
люти чушки, е по-вероятно
да са млади бели мъже,
които са женени, пушат
цигари, пият алкохол, ядат

Женска акула, разделена от години
от партньора си, започна да се възпро-
извежда сама, съобщи Ню сайънтист.
Зебровият екземпляр среща “половин-
ката” си в аквариума на австралийския
град Таунсвил през 1999 г. Те създават
повече от 20 отрочета, преди мъжкият
да бъде преместен в друг резервоар
през 2012 г. Оттогава Леони не е има-
ла контакти с мъжки акули. В началото
на 2016 г. обаче тя очарова гледачите
си с три бебета, а биолози от универси-
тета на Куинсланд в Бризбейн започ-

За да помогне на
хората да откажат ци-
гарите, шведска фарма-
цевтична фирма създа-
де кампания с билборд,
който започва да “каш-
ля”, когато пушач е на-
близо. Просто приятел-
ско напомняне.

Устройството е
снабдено с детектор за
дим, който предизвик-
ва реакцията. Билбор-
довете са поставени на
стратегически места, където хората обичайно
пушат, пише profit.bg. Кампанията цели да по-
могне на клиентите да изпълнят новогодишно-

Червените люти чушки
намаляват смъртността

повече зеленчуци и месо,
имат по-ниско ниво на
добрия холестерол, по-
малки доходи и са с по-
нисък образователен ценз.
Състоянието на участници-
те било следено средно
18,9 години, като било
взето под внимание нивото
на смъртността и причини-
те за нея. Учените са на
мнение, че причината за
здравните ползи от консу-
мацията на червени люти
чушки може да е свърза-
на с една от основните им

съставки капсаицин, за
която е известно, че
предотвратява затлъстява-
не, регулира притока на
кръв в сърцето и притежа-
ва противомикробни
свойства.
Резултатите от изследва-
нето, публикувано в PLoS
One, показват 13-процент-
но намаляване на общата
смъртност, особено вслед-
ствие на инфаркт и инсулт
у хората, които редовно
похапват червени люти
чушки.

Билборд „кашля” заради пушач
то си обещание да
спрат да пушат.

Според изследване
на Световната здравна
организация и Амери-
канския национален
онкологичен институт
глобалните разходи от
пушенето (под форма-
та на разходи за здра-
веопазване и загуба на
производителност) се
равняват на над един
трилион долара годиш-

но. Всяка година шест милиона души умират
заради заболявания, причинени от тютюнопу-
шенето.

САМОТНА АКУЛА СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЛА АСЕКСУАЛНО

наха да търсят отговор на загадката.
Едната възможност беше Леони да

е запазила сперма на бившия си парт-
ньор и с нея да е оплодила яйцеклет-
ките си. Генетични изследвания обаче
показаха, че малките на акулата имат
само ДНК от майка си. Това доказа, че
Леони се е възпроизвела асексуално.

При акулите вътрешното опложда-
не е възможно благодарение на т. нар.
полярно тяло до яйцеклетките, което
съдържа и женския генетичен матери-
ал. Кръстосването е изключително
близкородствено и не е стратегия за
оцеляване на вида. Понякога обаче се

налага, когато мъжките са прекалено
дефицитни.

Известни са само два случая жен-
ски животни да преминат от полово към
безполово възпроизвеждане - на ор-
лов скат и на боа удушвач.

Някои гръбначни могат да се възпро-
извеждат безполово, макар обикнове-
но да им е необходим партньор. Сред
тях са някои акули, пуйки, комодски
варани, змии. Повечето описани подоб-
ни случаи са за женски, които никога
не са имали партньори.

ичард Роулингс и
Арън Кауфман се
завръщат в
четвъртия сезон на
“Бързи и шумни”,

за да претърсят най-отдалече-
ните кътчета на Тексас и
околните щати за скрити
съкровища и изоставени
класически автомобили. На
какво ще се натъкнат и колко
аукциони ще спечелят - ще
разберат зрителите днес,
18 януари, от 21,00 ч., по
Дискавъри (Discovery Channel).
Във всеки нов епизод на
“Бързи и шумни” автомобилни-

Р
ят гений Роулингс и невероят-
ният механик Кауфман се
отправят на пътешествие в
търсене на забравени коли.
Целта на експертите е да ги
купят и реставрират в работил-
ницата им “Gas Monkey
Garage” в Тексас. Докато са
далеч от дома, те попиват от
местната култура и завързват
много нови приятелства.
Ричард и Арън работят ден и
нощ, за да завършат автомо-
билите и да блеснат на аукци-
оните. Дали обаче всичкият
труд, който са вложили, ще
бъде възнаграден?

„Бързи и шумни”
с четвърти сезон
„Бързи и шумни”
с четвърти сезон
„Бързи и шумни”
с четвърти сезон
„Бързи и шумни”
с четвърти сезон
„Бързи и шумни”
с четвърти сезон
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Той не жалеше себе си
Полковник д-р Яков Петкович - участник в три войни

Христо ЦЕКОВ

ай-гордата и
най-красивата
мъдрост на зе-
мята, според
Максим Горки,

е “Не жали себе си”.
Тъкмо затова по-приятно
е да даваш, отколкото да
вземаш, продължава
съжденията си големият
класик на руското слово.

На такива човешки
ценности навява житей-
ският път на д-р Яков Ди-
митриев Петкович, осо-
бено в условията, когато
трябва да се отстоява
българщината. А

поводът да се
огледаме в него

като активен деец от
пантеона на българска-
та възрожденска интели-
генция е 140-годишни-
ната от освобождението
на родното му огнище -
гр. Свищов, от петвеков-
ното турско робство. Се-
лището с възрожденски
дух, на което съдбата
отреди първо да по-
срещне и поздрави бра-
тята освободители. На-
ционалната история е
богата с примери, и кой
из кой с по-интересни
съдби. Но все с някой
трябва да започнем раз-
говора по повод на за-
бележителната кръгла
годишнина.

Яков Димитриев Пет-
кович, роден на 22 яну-
ари 1848 г. в Свищов, е
шестото дете в сравни-
телно състоятелното се-
мейство на абаджията
Димитър Петкович. Яков
започнал да учи азбука-

та на пясък и завършил
класното училище с от-
личен успех. Момчето
спечелва симпатиите на
свищовските първенци.
Отначало баща му за-
мисля да го насочи към
абаджийството, но с на-
месата на местния гла-
вен учител го ориенти-
рат да учи в Русия.
Постъпва и завършва,
също с отличие, Южно-
славянския пансион на
българина Тодор Мин-
ков. Дипломира се в Ни-
колаевската гимназия
като държавен стипен-
диант във времето от
1863 до 1870 г. След
гимназиалното образо-
вание постъпва като сту-
дент в Медицинския фа-
култет на Московския
университет. Заедно с
него колеги са сънарод-
ниците му Васил Кара-
новски от Ловеч, Кон-
стантин Бонев от Търно-
во, Кирко Кирков от Со-
пот - фаланга от състу-
денти, не само българи,
но и черногорци, и
сърби, в които се пораж-
дат революционни тре-
пети и възгледи с
мисълта за освобожде-
нието на Отечеството от
турското иго.

Завършил успешно
университета, д-р Яков
Петкович е назначен за

земски лекар
в град Орел

Русия. По това време,
август 1876 г., по пока-
на на Петербургския
червен кръст и на Мос-
ковския славянски коми-
тет Яков Петкович е ко-
мандирован в Черна

гора за оказване на ме-
дицинска помощ на бол-
ните и ранените във во-
енните действия срещу
Турция. Тук той показва
умението си не само
като медицинско лице,
но и като воин в сраже-
нията, допринесли за
постигане независи-
мостта на Черна гора.
Признанието е награда
с орден “Княз Данила” -
четвърта степен, и гра-
мота, датирани към 28
декември 1876 г. След
края на войната в Черна
гора д-р Петкович се
връща в Русия и пос-
тъпва като лекар в Ор-
ловското земство, но
за кратко. Защото е
един от първите добро-
волци в започващата
Освободителна Руско-
турска война 1877-1878
г. Назначен е за лекар в
Главната квартира на
Руската армия, където
тръгва в поход за осво-
бождението на Бълга-
рия. С боен опит от Чер-
на гора, съдбата му от-
режда да организира
военна болница в род-
ния Свищов, където ле-
кува ранени войници в
началните бойни дейст-
вия, както и нуждаещи
се местни българи в ос-
вободените райони. От
страниците на архивите
за Освободителната Ру-
ско-турска война науча-
ваме, че е получил ор-
ден “Св. Станислав” -
трета степен, за заслуги
в предотвратяването на
избухване на тифусна
епидемия. Инспектиран
лично от руския импера-
тор Александър II, след
рапорта за здравослов-

ното състояние на леку-
ващите се руски и
български войници, ос-
танал доволен

императорът
го награждава

с орден
„За заслуга”

През ноември 1877 г.
д-р Яков Петкович е пре-
назначен за лекар на
12-а опълченска дружи-
на с командир майор
Корнилович и дружинен
адютант подпоручик Ли-
сенко. В отлични отно-
шения като дружинен
врач е с командирите на
3-та рота щабс капитан
Пуиято, на 2-ра рота
щабс капитан Товаров,
на 1-ва рота - щабс ка-
питан Ламбухин, и на 4-
та рота поручик Скоро-
богатов и други офице-
ри в 12-та опълченска
дружина - капитан Хал-
кионов, щабс капитан
Шостак, подпоручик Се-

ливанов, прапорщчик
барон Клайст, изпълня-
ващи различни длъжно-
сти във воинската фор-
мация. Тъкмо като дру-
жинен врач д-р Петкович
участва във боевете при
Плевен, Стара Загора и
Ямбол. Свидетел на па-
метни сражения, той ор-
ганизира лазаретите за
евакуация на болни от
руската армия. Няма
нито ден без той да е
съпричастен както с ус-
пехите, така и с тежките
моменти по време на Ос-
вобождението на Бълга-
рия.

След Освобождение-
то д-р Петкович е назна-
чен за военен губернски
лекар в Русе, лекар на
Източния военен окръг
(1880), бригаден лекар
(1883), помощник главен
лекар на българската
войска (1884) и старши
лекар на Пети Дунавски
полк (1885). По време на
заеманите различни
професионални длъжно-

сти той се утвърждава
като квалифициран пре-
подавател в дивизион-
ните санитарни школи.
За целта издава и съот-
ветната учебна литера-
тура.

По време на Сръб-
ско-българската война
1885 г., като главен ле-
кар на Северния отряд,
се сближава с команди-
ра на отряда майор Ата-
нас Узунов.

Като човеколюбец,
по време на тази война
д-р Петкович си създава
име на вещ лекар и до-
стоен офицер. Висока
оценка и признание, из-
разени с наградата ор-
ден “Св. Александър” -
втора степен. След вой-
ната 1885 г. д-р Петко-
вич продължава да ра-
боти като старши лекар
в 5-и пехотен Дунавски
полк. Тук изпада в поло-
жението, когато трябва
да оказва помощ на ра-
нените бунтовници в
Русе през 1887 г. След
изпълнение на смъртни-
те присъди и разстрела
пред очите му на Атанас
Узунов и Олимпи Па-
нов... “Д-р Петкович най-
сетне, доведен почти
насила, констатира
смъртта и...” - докумен-
тира в “Строители на
съвременна България”
Симеон Радев, т.2, с. 605.
Заради това му отноше-
ние към бунта в Русе д-
р Петкович е

уволнен
от армията с

регентски указ

През следващата
1888 г. е възстановен
като лекар на Втори ар-
тилерийски полк, впос-
ледствие е назначен за
старши лекар на 17-и
Доростолски полк
(1889), завеждащ лаза-
рета на Осман пазар
(Омуртаг) през 1891-
1892 г. Последно с паго-
на на полковник д-р Я.
Д. Петкович през 1899 г.,
вече на 51 години, е в
“армията” на пенсионе-
рите. Предпоставка за
заслужен отдих, но...
Балканската война 1912
г. го приобщава и е мо-
билизиран в етапна бол-
ница, където с достойн-
ство изпълнява патрио-
тичния си дълг към Оте-
чеството.

Покойният вече пол-
ковник д-р Георги
Вълков, изследовател
на Българското опълче-
ние, установява, че пол-
ковник д-р Яков Петко-
вич е бил и талантлив
музикант, в напредна-
лата си възраст развива
широка музикална дей-
ност сред офицерите и
войниците в Шуменския
гарнизон, организира
срещи, разговори, заба-
ви с учащи и родители,
зарежда ги с национал-
но самочувствие. Синът
му Димитър е загинал в
Илинденско-Преобра-
женското въстание, а
той, полковник д-р Яков
Димитриев Петкович,
умира на 20 януари
1914 г. като последова-
телен хуманист, интер-
националист и патриот.

Направи го деликатно, скромно и достойно, без да тревожи никого,
до последно загрижен за семейството, приятелите и другарите си.

Голямо сърце, красив ум, светла и искрена душа.
Като основател и председател на Дружеството, той години наред

неуморно и всеотдайно полагаше грижи за развитието и укрепване-
то на отношенията на приятелство и сътрудничество

между България и Алжир.
Загубихме безспорен лидер, естествен водач и истински социалист,

еталон за морални и нравствени качества. Ще пазим спомена за него
жив, защото всеки от нас има специално кътче в сърцето

за един ценен и скъп Григор Кръчмарски.

На 85-годишна възраст завинаги ни напусна почетният председател
на Дружеството за българо-алжирско приятелство - София

Дружество за приятелство България - Алжир

  ГРИГОР КРЪЧМАРСКИ

ПОЧИВАЙ В МИР, Г-Н КРЪЧМАРСКИ!
Дълбоки и искрени съболезнования на семейството

за ненавременната загуба!
Ще кажем последно сбогом на г-н Кръчмарски на 18 януари 2017 г., от

13.45 часа в Ритуалната зала на Централни гробища.

  (1934-2006)

Ти отлетя завинаги от нас
на далечен полет...

СКЪРБИМ НЕУТЕШИМО, ЗАЩОТО
МНОГО ТЕ ОБИЧАМЕ!

На 18 януари 2017 г. се навършват
11 ТЪЖНИ ГОДИНИ без нашия скъп съпруг,

баща и приятел

Ó.Á. ÔÓÎÍ.  ŒÀ‹Œ —À¿¬Œ¬  ŒÀ≈¬
ÎÂÚÂˆ-ËÁÔËÚ‡ÚÂÎ

Семейство Колеви, роднините
и всички приятели

Н

Д-р Яков Петкович
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нес снеговалежите ще продължат до
обяд в Южна България и Предбалкана.
Вятърът ще бъде умерен до силен и
затова остават условията за виелици и

навявания. Максималните температурите ще са
от минус 4 до 1 градус. Атмосферното налягане
ще е по-високо от средното. Над планините ще
бъде облачно с валежи от сняг. Ще духа уме-
рен до силен вятър от изток. Температурата на
1200 м ще бъде около минус 4 градуса, на 2000
м - около минус 8 градуса. По Черномориeто ще
бъде облачно. През нощта ще има валежи от
дъжд, които ще преминават в сняг. Максимал-
ните температури ще са 0-4 градуса.

В четвъртък и петък не се очаква същественаВ четвъртък и петък не се очаква същественаВ четвъртък и петък не се очаква същественаВ четвъртък и петък не се очаква същественаВ четвъртък и петък не се очаква съществена
промяна на времето. Ще бъде облачно спромяна на времето. Ще бъде облачно спромяна на времето. Ще бъде облачно спромяна на времето. Ще бъде облачно спромяна на времето. Ще бъде облачно с
превалявания от сняг. Максималните темпера-превалявания от сняг. Максималните темпера-превалявания от сняг. Максималните темпера-превалявания от сняг. Максималните темпера-превалявания от сняг. Максималните темпера-
тури ще са между -2 и -1 градус.тури ще са между -2 и -1 градус.тури ще са между -2 и -1 градус.тури ще са между -2 и -1 градус.тури ще са между -2 и -1 градус.

максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

-3°/-2°-3°/-2°-3°/-2°-3°/-2°-3°/-2°

19       20
максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

-1°/-1°-1°/-1°-1°/-1°-1°/-1°-1°/-1°
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ÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêè

“≈À≈÷
Õ‡È-·ÎÂÒÚˇ˘ËÚÂ
Ë‰ÂË ÒÂ ‡Ê‰‡Ú
‚˙‚ ‚‡¯‡Ú‡ „Î‡-
‚‡! »ÁÒÎÂ‰‚‡ÈÚÂ

Œ¬≈Õ
—ÎÓÊÂÌ ‰ÂÌ, ‚
ÍÓÈÚÓ ˘Â ËÏ‡ÚÂ
ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‰‡
Ì Â  ‚ Ì Ë ˜ Ë Ú Â .

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
ÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡È-
ÚÂ ‰‡ ÒÚÂ ÌÂÔÂ‰-
ÒÍ‡ÁÛÂÏË. “Ó‚‡
ÏÌÓ„Ó ˘Â ‚Ë ÔÓ-

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
“ˇ·‚‡ ‰‡ ÒÚÂ
ÔÂ‰Ô‡ÁÎË‚Ë ‰ÌÂÒ,
Ú˙È Í‡ÚÓ ËÏ‡ „Ó-
ÎˇÏ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
ƒÌÂÒ ÂÌÂ„ËˇÚ‡
‚Ë ˘Â ·˙‰Â ÌÂ-
ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏ‡.
«‡ÚÓ‚‡ ÒÂ Ò˙‚ÂÚ-

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
œÓÒÚ‡‡ÈÚÂ ÒÂ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ Ï‡Í-
ÒËÏ‡ÎÌÓ ‚ÒË˜ÍË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓ-

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
 ÓÏÙÓÚÂÌ Á‡
‚‡Ò ˘Â ·˙‰Â
ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÚÓÁË
‰ÂÌ. ŸÂ ÛÒÔˇ‚‡ÚÂ

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
ƒÌÂÒ Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰ÂÚÂ Ì‡‚ÒˇÍ˙-
‰Â, Í˙‰ÂÚÓ ˘Â ÒÚÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË, Ë

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
ƒÌÂÒ ÌÂ‰ÂÈÚÂ ‰‡
ÌÂ‚ÌË˜ËÚÂ Ë ‰‡
‚ÎËÁ‡ÚÂ ‚ ÒÔÓÓ-
‚Â Ë ÍÓÌÙÎËÍÚË Ò

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
ƒÌÂÒ ˘Â ‚Ë Á‡-
‡‰‚‡Ú ÌÂÓ˜‡Í‚‡-
ÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë
ÔÓÒÚ˙ÔÎÂÌË .̌ “˙È

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÓÚ ÌÂÛÒÔÂıË. «‡ÚÓ‚‡ ÒÂ ˙ÍÓ-
‚Ó‰ÂÚÂ ÓÚ Á‰‡‚Ë  ̌ ‡ÁÛÏ.

‚‡ÈÚÂ Ò ‚‡¯ËÚÂ ÍÓÎÂ„Ë Ë ‰ÂÈ-
ÒÚ‚‡ÈÚÂ ·˙ÁÓ, ÌÓ ‡ÁÛÏÌÓ.

‚˙‚ ‚ÒË˜ÍÓ, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ Á‡ı‚‡-
ÌÂÚÂ, ·ÂÁ ‰‡ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ÛÏÓ‡.

˘Â ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ Ò‚˙¯ËÚÂ
‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÚÂ ÔÎ‡ÌË‡ÎË.

ËÚÓ ‚Ë ‰‡‚‡ ‰ÂÌˇÚ. ƒÓ·Ó
‚ÂÏÂ Â Á‡ ÔÂ„Ó‚ÓË.

¬ŒƒŒÀ≈…
ÕˇÍÓÈ ̆ Â ÔÂ‰ËÁ-
‚ËÍ‡ Û ‚‡Ò ÔÓÁË-
ÚË‚ÌË ÂÏÓˆËË
Í‡ÚÓ ‚Ë ‰‡‰Â ‰‡

‡Á·ÂÂÚÂ, ˜Â ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡ ‚Ë
Ò‡ ‚Á‡ËÏÌË Ë ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌË.

 Œ«»–Œ√
ƒÌÂÒ Â Ì‡È-ÔÓ‰-
ıÓ‰ˇ˘ËˇÚ ‰ÂÌ Á‡
‚‡Ò, Á‡ ‰‡ ÔÓÏÂ-
ÌËÚÂ Ò‚Óˇ ËÏË‰Ê.

Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ÓÚ Úˇı Ë ÏÌÓ„Ó
·˙ÁÓ „Ë Â‡ÎËÁË‡ÈÚÂ.

·ËÁÌÂÒ Ô‡ÚÌ¸ÓËÚÂ. œÓ·ÎÂ-
ÏËÚÂ Ò‡ Â‡ÎÌÓ Â¯ËÏË.

Í‡ÚÓ Ô‡ËÚÂ ÌÂ Ô‡‰‡Ú ÓÚ ÌÂ-
·ÂÚÓ, ËÌ‚ÂÒÚË‡ÈÚÂ „Ë.

ÃÓÊÂ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ÚÂ Ì‡ ÔÓ-
‚ÂÂÌËÚÂ ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË.

ÏÓ„ÌÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËˇÚ‡ ‚Ë Ò ÓÍÓÎÌËÚÂ.

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

“Ó‚‡ ˘Â ‚Ë ÔÓ‚‰Ë„ÌÂ Ì‡ÒÚÓ-
ÂÌËÂÚÓ Ë ÂÌÂ„ËˇÚ‡.

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
1

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
2

05:00 “ÂÎÂÍ‡-
Ì ‡ Î
ìƒÓ·Ó
ÛÚÓî

06:00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
—ÛÚÂ¯ÂÌ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ
·ÎÓÍ

09:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò

09:15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ

10:30 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ —ÛÚÂ¯ÂÌ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ·ÎÓÍ

12:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12:30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ/Ô/
13:00  ÓÒÏË˜ÂÒÍË ÍÓ‡· ìƒÓ„-

ÒÚ‡î 2 ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
/10 ÂÔËÁÓ‰/

13:25 ¿‡·ÂÎ‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /
7 ÂÔËÁÓ‰/

13:55 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ /Ô/
15:10 ◊ËÒÚ‡ Í˙‚ Ú‚ ÙËÎÏ /59

ÂÔËÁÓ‰/
16:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16:10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16:40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË œÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ÚÂÏ‡ÚËÍ‡
16:50 ÃÛÒÍÂÚ‡ËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /7

ÂÔËÁÓ‰/
17:45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ/Ô/
17:55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18:40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19:45 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!
20:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20:50 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21:05  ‡‰ËÙÂ 3 Ú‚ ÙËÎÏ /13

ÂÔËÁÓ‰/
22:25 ¬ Í‡‰˙ ÕÓÈ ÓÚ ŒÂ¯‡Í‡
23:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò »ÌÙÓ-

Ï‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
23:25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23:30 ¡ÂÊ‡ÌˆËÚÂ 8-ÒÂËÂÌ Ú‚

ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
2014„./

00:25 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡ /
Ô/

01:40 ÃÛÒÍÂÚ‡ËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /7
ÂÔËÁÓ‰/Ô/

03:00 ◊ËÒÚ‡ Í˙‚ Ú‚ ÙËÎÏ /59
ÂÔËÁÓ‰/Ô/

03:45 ¡ÂÊ‡ÌˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /1
ÂÔËÁÓ‰/Ô/(12)

04:40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌ  ̌ ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/

06:30 ì“‡ÁË ÒÛ-
ÚËÌî -
ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌ-

ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘
¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

09:30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò
‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇ-
ÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡‰Ë-
Â‚

12:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

12:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â˜Â-
ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ

13:30 œÂÏËÂ‡: ìÕÂÁ‡·‡‚ËÏ‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 75

14:30 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌË-
Ì‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.6, ÂÔ.9

15:30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 331-333

17:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17:30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆË-

ÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó-
‰Â  ̆ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡

17:55 —ÔÓÚ ÚÓÚÓ
18:00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,

ÂÔ. 646
19:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡

ÂÏËÒËˇ
20:00 ì“‚ÓˇÚ ÏÓÈ ÊË‚ÓÚî - ÒÂË-

‡Î, Ò.2 ,ÂÔ. 56
21:30 ì—Ú‡ÒÚË ‚ “ÓÒÍ‡Ì‡î -

ÒÂË‡Î, Ò.3, ÂÔ.23
22:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â˜Â-

ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
23:30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡ ÂÏË-

ÒËˇ
00:00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î- ÒÂË‡Î, Ò. 4,

ÂÔ.14
00:50 ì—Â‚Â „̨î - ÒÂË‡Î, Ò. 2,

ÂÔ. 61
01:40 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02:10 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ

Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓ-
ˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙  ‡‰Ë-
Â‚

04:00 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 512

04:50 ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î /Ô./-
ÒÂË‡Î

06:20 ì«‰‡‚ÂÈ,
¡˙Î„‡Ëˇî -
Ò Û Ú  Â ¯ Â Ì
·ÎÓÍ

09:30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
NOVA

11:30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
12:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
12:30 ìƒËÎ‡î- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13:30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14:30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
16:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
16:30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
17:55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ 35

- ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18:00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî - ÚÂÎÂ‚Ë-

ÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA - ˆÂÌÚ-

‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20:00 ì—˙‰·Ë Ì‡ Í˙ÒÚÓÔ˙Úî -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA, 4
ÒÂÁÓÌ

21:00 ì◊ÂÌËˇÚ ÒÔËÒ˙Íî (ÔÂÏË-
Â‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 3
ÒÂÁÓÌ

22:00 ì—ÓÙË  ̌ - ƒÂÌ Ë ÕÓ˘î (ÔÂ-
ÏËÂ‡) - Ë‡ÎËÚË ÒÂË‡Î

23:00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î-
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23:30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
00:00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î

- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA
01:00 ìÕÂÔÓÓ˜Ì‡Ú‡ ƒÊÂÈÌî -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
02:00 ì«‡ÍÓÌËÚÂ Ì‡ Ò˙‰·‡Ú‡î-

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
03:15 ì–ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÏÂ˜ÚËÚÂî -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
04:00 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

/Ô/
05:15 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î

- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA /Ô/

08:00 ÕÓ‚ËÌË
08:20 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó

ÛÚÓî
08:40 ìœÓ·ÌË ÔÓÍÛÔÍËî
09:05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10:00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
11:00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11:15 ì«‡ Î˛·Ó‚Ú‡î
12:20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
13:00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
13:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
14:00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
14:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15:00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
16:00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî.

œÓ„‡Ï‡ Ò fiÎËˇ ÃÂÌ-
¯Ó‚‡

17:00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË (Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË)

17:45 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
18:55 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî Ò ¿Ì‰-

ÂÈ Ã‡Î‡ıÓ‚
20:00 ì¬ÂÏÂî
20:35 œÂÏËÂ‡. —ÂË‡Î:

ì√˙ÍËÌˇÚ‡î.
22:10 œÂÏËÂ‡. ì√‡‰ÒÍË

Í‡Û·ÓËî Ò Ã‡Ëˇ ÃË-
ÓÌÓ‚‡, ¿ÌÌ‡ ÃËı‡ÎÍÓ-
‚‡, ¿ÎÂÍÒÂÈ —ÂÂ·ˇ-
ÍÓ‚, —Â„ÂÈ √‡Ï‡¯,
‘¸Ó‰Ó ¡ÓÌ‰‡˜ÛÍ ‚
ÏÌÓ„ÓÒÂËÈÌËˇ ÙËÎÏ
ìƒÂ‚ÂÚ ÏÂÒÂˆ‡î

23:05 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË
23:20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
00:05 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
00:50 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
01:40 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî Ò ¿Ì‰-

ÂÈ Ã‡Î‡ıÓ‚
02:30 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
03:25 ìœÓ·ÌË ÔÓÍÛÔÍËî
04:00 ÕÓ‚ËÌË
04:05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
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ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО БТВ ЕКШЪН

22.00 Реал Мадрид -
Селта

ПО РИНГ
20.15 Алкоркон - Алавес

ПО ДИЕМА СПОРТ
21.45 Плимут Аргайл - Ливърпул

РЕЗУЛТАТИ

НАКРАТКО

Купа на Африка
група С, I кръг

  Кот д’Ивоар - Того 0:0; ДР
Конго - Мароко 1:0 Кабаганга (56).

Освободен от ЦСКА-
Сф отива в Полша

Освободеният от ЦСКА-Сф
вратар Анатоли Господинов си
намери отбор в Полша. Стражът
ще премине във втородивизионния
Хробри Глогов. Господинов, който
сам пожела да си тръгне от “Арми-
ята”, вероятно ще подпише до края
на сезона. 22-годишният сливналия
ще се подвизава във втория еше-
лон на Полша заедно с Румен Три-
фонов, Александър Колев и Васил
Панайотов.

Борис Галчев подписва
със Септември

Борис Галчев ще подпише до
дни с хита във Втора лига Септем-
ври Сф. Вече бившият капитан на
ЦСКА-Сф тренира с отбора от
няколко дни и ще го подсили в
борбата за промоция в елита. Соб-
ственикът на столичния отбор
Румен Чандъров иска да взема и
освободения от Левски Галин Ива-
нов, който обаче си урежда тим в
чужбина. Да привлече бившия наци-
онал мерак има и треньорът на
Черно море Георги Иванов-Гонзо.

Етър прибра Иван
Стоянов

Лидерът във Втора лига Етър
прибра Иван Стоянов. Племенникът
на Йордан Лечков игра за последно
в Ботев Пд, но през декември на-
пусна. Стоянов бе привлечен при
“виолетовите” от новия им трень-
ор Станислав Генчев, с когото за-
едно печелеха титли в Лудогорец
като футболисти. Помощник-тре-
ньор на Генчев е на практика донес-
лият първия трофей на разградча-
ни Мирослав Иванов-Деко.

Луис ван Гаал
приключи с футбола

Луис ван Гаал приключи с трень-
орската кариера. Холандският спе-
циалист беше начело за последно
на Манчестър Юнайтед, но минало-
то лято бе заменен от Жозе Мо-
уриньо. Той призна, че няма намере-
ние да се захваща с нов отбор. “И
преди са ми минавали мисли за от-
казване, но после размислях, но сега
намеренията ми са да не се завръ-
щам към треньорството”, каза 65-
годишният Ван Гаал пред в. “Де
Телеграаф”. Сред мотивите му е и
семейна трагедия. Миналия месец
почина съпругът на една от дъще-
рите му. “Толкова неща се случиха
в семейството ми, а все пак преди
всичко сме хора”, каза още ван Гаал.
В кариерата си той е водил още
Барселона, Байерн Мюнхен, Аякс, АЗ
Алкмаар и националния отбор на
Холандия. С Аякс холандецът три-
умфира в Шампионска лига (тогава
КЕШ) през 1995 г.

Снимка BEROE.BG

Берое би Нефтохимик с 1:0 в първия мач за годината

Атанас Зехиров подава на съотборник за победата на Берое над Нефтохимик

БББББ
ерое победи Нефто-
химик с 1:0 в първия
мач за 2017 г. Кон-
тролата се игра на

изкуствения терен на зара-
лии, а точен  беше Георги
Божилов (12). Централният
нападател получи топката от
японеца Кохей Като на гра-
ницата на пеналта, освобо-
ди се от защитник на гости-
те и простреля вратаря им
Янко Георгиев. Първото по-
лувреме се игра предимно
пред вратата на “шейхове-
те”, а с пропуски се отличи-
ха Ерик Почански и Жуни-
ор Мапуку. На почивката
треньорът на бургазлии
Христо Янев вкара всичките
си резерви. Колегата му
Ферарио Спасов направи
седем промени по време на
втората част. Най-близо до
гола беше бившият нацио-
нал и бивш играч на Берое
Венци Христов. Той обаче

стреля в аут в 51-ата мин., а
в 86-ата стреля от малък
ъгъл, но вратарят Благой

Макенджиев се намеси си-
гурно и изби в корнер. В про-
верката неофициален дебют

за Берое направиха юноши-
те Денислав Станчев (17 г.) и
Надим Ангелов (18 г.).

ристо Бонев вече е в ста-
билно състояние. От УМ-
БАЛ “Свети Георги” в Плов-
див съобщиха вчера, че са
започнали раздвижването

Çóìà âå÷å å â
ñòàáèëíî ñúñòîÿíèå
Х

Опрощават 300 736 лв. дългове на Локо и Ботев Пд

на легендата на българския футбол.
В неделя почетният президент на
Локо Пд претърпя сърдечна опера-
ция, която продължи над 5 часа. Опе-
риралият го проф. Генчо Начев му по-
стави два байпаса, след като Бонев
получи масивен инфаркт. Състояние-
то на Зума се подобрява, но все още
е рано за дългосрочни прогнози.
“Няма опасност за живота му. Той
вече е в по-стабилно състояние”, обя-
виха от болницата.

Дългове на обща стойност 300 736
лв. на пловдивските Локо и Ботев към
местната община ще бъдат опросте-

ни. Предложението ще се гласува
утре на сесията на местния парла-
мент, първа след отстраняването на
кмета Иван Тотев.

Вносители на предложението са
група общински съветници, предста-
вители на различни политически фор-
мации. Целта на инициативата е да се
помогне на двата футболни клуба.
Ботев дължи на общината 108 149 лв.
и лихви от 11 149 лв. за концесията на
клубния си стадион “Христо Ботев”. В
момента строителството на спортния
обект е замразено. Според изисква-
нията концесията трябва да приключи
през следващата година, но е почти
изключено това да се случи.

Борчът на Локо е 146 191 лв., а
лихвите 35 274 лв. Той е по договор
от 2005 г. за пешеходния подлез под

бул. “Христо Ботев” срещу Централна
гара. Концесията беше прекратена
заради неизпълнената инвестицион-
на програма за реконструкция на
пешеходното пространство. Годишни-
те такси за последните месеци не са
плащани. Срещу двата футболни клу-
ба са заведени изпълнителни дела.
Миналата година сметките на двата
клуба дори бяха за кратко запорира-
ни заради тези задължения. От об-
щина Пловдив обаче вдигнаха запо-
ра, за да могат Локо и Ботев да функ-
ционират нормално и да осъществят
плановете си за зимна подготовка и
селекция според възможностите си.

Очаква се предложението за оп-
рощаването на концесионните такси
да бъде одобрено с голямо мнозинст-
во от общинските съветници.

Собственикът на Лудогорец
Кирил Домусчиев е бил помолен
от ръководството на Спартак
(Варна) да възроди емблематич-
ния варненски отбор, твърди
Спортал. Човек от клуба се е
свързал с боса на българския
шампион и му е предложил да
помага, но Домусчиев не е дал
отговор дали е готов да се анга-
жира. Във Варна били впечатле-

Антон Огнянов
между Левски и Дунав

Дунав и Левски са
се договорили за
трансфера на Антон
Огнянов. “Сините”
трябва да платят 50
000 лв. на русенци за
правата на играча,
който обаче още уго-
варя личните си усло-
вия. “Ако не се разбе-
ре със столичния клуб,
Огнянов ще замине с
отбора на лагер в Тур-
ция утре”, обяви из-
пълнителният дирек-
тор на Дунав Ивайло
Петков.

“Дунав и Левски
уговориха сделката по

преминаването на Ан-
тон Огнянов и практи-
чески трансферът на
играча може да се
счита за сигурен. Ос-
тава само самият фут-
болист да финализира
контракта с личните
си условия. Благода-
рим му за всичко и му
пожелаваме успех.
Сбогом”, написаха от
клуба в Русе.

Това ще бъде вто-
ри престой за 28-го-
дишния полузащитник
на “Герена”. Първият е
от сезон 2014/15, ко-
гато записа едва 4

мача и 66 мин., преди
да бъде освободен. То-
гава обаче по време
на първата си подго-
товка халфът получи
тежка контузия, от ко-
ято дълго се възстано-
вяваше. Огнянов ще
бъде третото ново
попълнение за Елин
Топузаков. Преди това
на “Герена” привляко-
ха френския напада-
тел Амаду Сукуна от
Верея и чешкия защит-
ник Давид Яблонски.
На проби в Кипър се
чака и гръцкият защит-
ник Янис Скондрас.

Молят Домусчиев
да възроди и Спартак Вн

ни от развитието на Лудогорец и
вложенията, които Домусчиев
прави в стадиона и трени-
ровъчната база. Именно поради
тази причина са решили да се
обърнат за помощ към бизнесме-
на. Двата варненски клуба с име-
то Спартак вече постигнаха спо-
разумение да се обединят, но в
настоящия момент положението
им е доста тежко.

Ц

Диего Марадона, Паоло Малдини (вляво)
и Джанкарло Антоньони намериха място

в Италианската зала на футболната слава
във Флоренция

Цената на емблемата на ЦСКА вече е
ясна. Оценителите са готови с оценката на
имуществото и списъкът вече е при Дора
Милева. До края на седмицата синдикът на
“червените” ще прати молба до съда с иск
да й бъде разрешено да стартира продажба
на имуществото. Намерението на Милева е
то да се продава като цяло, но последната
дума ще има съдът. Цената на четирите
емблеми върви в пакет и получените за тях
пари ще постъпят в НАП и Инвестбанк. Оста-
налите средства от продажбата на земите,
екипите и движимото имущество ще отидат
за погасяване на част от задълженията на
кредиторите - основно футболисти и треньо-
ри. На този етап цената се пази в тайна, но
четирите емблеми със сигурност струват
повече от останалото имущество. Спечели-
лите търговете обаче не могат да разсроч-
ват парите за имуществото. Те трябва да
бъдат преведени в 5-дневен срок след търга.

ОЦЕНИХА СИМВОЛИТЕ
НА ЦСКА

Снимка БГНЕС
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Стр. 23

Берое победи
Нефтохимик
в първия мач
за 2017 г.

ГЛЕДАЙТЕ

ПО БНТ HD
БАСКЕТБОЛ
18.30 ЛУКойл

Академик - Енисей
Красноярск

ПО ЕВРОСПОРТ 2
19.00 Зенит - Апоел

21.45 Уникаха - Валенсия
ПО ЕВРОСПОРТ 1

ТЕНИС
10.15, 2.00 и 4.00

“Аустрелиън оупън”
СНУКЪР

21.00 “Мастърс” в Лондон

КРАТКИ

Българска агитка подкрепяше в
Мелбърн най-добрите ни тенисисти на
старта им на първия турнир от Големия
шлем за сезона.  Григор Димитров
(№15 в света) с лекота се класира за II
кръг на “Аустрелиън оупън”, а Цветана
Пиронкова (№64) отпадна, но успя да
вземе сет на №3 в света Агнешка Рад-
ванска (Пол).

На “Маргарет Корт Арена” хасков-
лията победи участващия с “уайлд кард”
представител на домакините Кристофър
О’Конъл (№231) със 7:6 (2), 6:3, 6:3.
Нашият имаше проблеми със сервиса
на съперника само в първия сет, в който
се стигна до тайбрек, но Гришо не треп-
на и го спечели уверено. В тази част
първата ни ракета пропусна 5 възмож-
ности за пробив. Във втората той проби
2 пъти съперника, а в третата дръпна с
4:1 и затвори мача за 2:01 часа. 25-
годишният хасковлия наниза 15 аса и

Гришо бие,
Цвети пада

Българи с национални знамена подкрепяха най-добрите
ни тенисисти на кортовете в Мелбърн

Григор Димитров поздравява зрителите след победата
над австралиеца Кристофър О‘Конъл в I кръг

Шеста загуба
за Аоияма в Токио

Даниел Иванов-Аоияма допус-
на шеста загуба на турнира по
сумо в Токио. В схватка от X
кръг българинът бе повален на
дохиото от японеца Чийоо. 190-
килограмовият борец от Елхово
ще се бори днес с лидера в кла-
сирането - японския “озеки” Ки-
сеносато, който има 9 победи и
1 загуба.

ЛУКойл без Павлин
Иванов срещу Енисей

Павлин Иванов ще пропусне
решаващия мач на ЛУКойл Ака-
демик срещу руския Енисей. Дву-
боят днес от 18.30 в зала “Уни-
версиада” от V кръг в група Р в
турнира за Купата на ФИБА Ев-
ропа е пряк спор за първото мя-
сто, което единствено дава пра-
во на продължаване напред. Ива-
нов е получил контузия в коляно-
то при победата над родния му
Ямбол със 78:70 в НБЛ в събота
в зала “Диана”. Този сезон българ-
ският национал има средно по
12,6 т,, 2,5 асистенции и 2,5 бор-
би в изиграните дотук 10 срещи
в турнира. Иванов е вторият
най-добър стрелец в състава на
Тони Дечев, след американеца
Дани Гибсън, който има средно
по 14,7 т.

Рим ще е домакин
на финалите на
волейболната ШЛ

Рим ще бъде домакин на фи-
налите на Шампионската лига.
Арена на зрелищните сблъсъци
на 29 и 30 април ще бъде ембле-
матичната “Пала Лотоматика”,
а домакин е тимът на Сър Сико-
ма Колуси Перуджа, в който през
този сезон играе Велизар Черно-
кожев. Това означава, че водени-
ят от Лоренцо Бернарди тим
автоматично ще прескочи ели-
минационната фаза и ще играе
1/2-финал.

Сезонът свърши
за Лигети и Свиндал

Асовете в алпийските ски Тед
Лигети (САЩ) и Аксел Лунд Свин-
дал (Нор) обявиха, че ще
претърпят операции и няма да
участват в оставащите състе-
зания до края на сезона. Лигети,
трикратен световен шампион в
гигантския слалом, страда от
възпаление на нерв на левия крак
и няма да защитава титлата си
на световното в Швейцария дру-
гия месец. “Ходих на много кон-
султации при различни лекари,
но терапиите не дадоха резул-
тат”, обяви американецът. Нор-
вежецът Свиндал пък вече се е
подложил на хирургическа интер-
венция на коляното.

Димитров благодари на българските
фенове за подкрепата в Мелбърн,
Пиронкова взе сет на световната №3

пласира 35 печеливши удара, като не
даде нито една възможност за пробив
на съперника. Българинът спечели 46
от 47 точки при първи сервис, а загуби
едва 14 от 81 разигравания при пода-
ването си. С успеха той си осигури 80
000 австралийски долара от наградния
фонд и 45 т. за световната ранглиста, но
няма да ги прибави, защото миналата
година стигна III кръг в Мелбърн и има
да защитава 90. Следващият му съпер-
ник е 20-годишният кореец Хьон Чун
(№105), който отнесе Ренсо Оливо (Арж,
№79) с 6:2, 6:3, 6:2. Двамата не са игра-
ли досега. При успех хасковлията ще
срещне неудобния си съперник Ришар
Гаске (Фр, №18), който в Мелбърн сло-
ми Блейк Мот (Авл) с 6:4, 6:4, 6:2. Досе-
га Гришо е печелил само последния от
6-те мача с 30-годишния французин (в
Шанхай през 2016 г.).

“Беше корав съперник, не го подце-

них в нито един момент, а и знам какво
е да играеш пред родна публика. Той
направи някои страхотни удари и за-
служава поздравления. Чувствам се
добре, на старта на всеки голям турнир
винаги е малко трудно. Доволен съм, че
преодолях това препятствие и се надя-
вам да бъда свеж за следващия мач.
Направих силен край на миналия сезон
и силен старт на новия, като разчитах
на нещата, които умея най-добре. Знам
как да играя тенис, сега търся малките
неща, които да ме издигнат на следва-
щото ниво”, обяви Димитров. В края на
интервюто си на корта той се обърна и
към българската агитка и й благодари
за бурната подкрепа.

“Всеки път, когато идвам да играя в
Мелбърн, винаги има български знаме-
на и фенове, които са невероятни. Бла-
годаря ви, че дойдохте тази вечер”,
завърши Гришо.

Цветана Пиронкова (№64) отпадна
на старта след загуба от световната №3
Агнешка Радванска (Пол) с 1:6, 6:4, 1:6.
Двете играха последния мач за деня на
централния корт в комплекса в
Мелбърн “Род Лейвър Арена”. Поляки-
нята, 1/2-финалистка от миналия сезон,
взе 6 поредни гейма и с лекота спече-
ли първия сет. Във втория 29-годишната
пловдивчанка 2 пъти повеждаше с про-
бив, но връщаше жеста. Тя реализира
нов пробив за 4:3 и успя да запази
аванса си и изравни. В решаващия сет
Радванска отново заигра много стабил-
но и дръпна с 4:0, след което не даде
големи шансове на българката да се
върне в играта.

Най-интересният мач на
втория ден на “Аустрелиън
оупън” завърши с маратонска
победа на Иво Карлович
(Хър) над Орасио Себайос
(Арж) с 6:7 (6), 3:6, 7:5, 6:2,
22:20. Срещата продължи
5:14 часа, като само в послед-

Карлович надигра аржентинец в маратонски мач
ната част съперниците игра-
ха 157 мин. В мача Доктор
Иво заби 75 аса и остана
само на 3 от рекорда си. Той
обаче подобри върховото по-
стижение по асове на “Ауст-
релиън оупън”, като само в по-
следния сет наниза 38. Това

беше и най-дългият пети сет
в историята на турнира.

Маратонският рекорд в
Големия шлем държи Джон
Иснър (САЩ), отстранил Ни-
кола Маю (Фр) на Уимбълдън
2010 г. с 6:4, 3:6, 6:7 (7), 7:6
(3), 70:68 в 3 дни и след общо

11:05 ч. на корта.
В Мелбърн най-дългата

среща досега е финалът от
2012 г. между Новак Джоко-
вич (Сърб) и Рафаел Надал
(Исп), който продължи 5:53 ч.
и завърши с триумф на Ноле
с 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5.

Легендарната
лекоатлетка

Йорданка Благоева,
която утре чества
70-годишен юбилей,

получи “Златен знак”
за заслуги от

Пресклуб “България”.
Тя е първата

българка - световна
рекордьорка в леката

атлетика (194 см в
скока на височина в

Загреб през 1972 г.),
олимпийска

вицешампионка от
Мюнхен 1972 и

бронзова медалистка
от Монреал 1976,

европейска шампионка
в зала през 1972 г.

Валтери Ботас замени световния шампион
Нико Розберг в Мерцедес. Финландецът преми-
на в германския конструктор от Уилямс. Мястото
му в британския тим пък ще бъде заето от вете-
рана Фелипе Маса, който бе помолен от леген-
дата във Формула 1 и собственик на отбора сър
Франк Уилямс да отложи оттеглянето си.

“В този спорт бързо научаваш, че нищо не е
сигурно, докато химикалката не докосне харти-
ята. Разбрах, че отивам в Мерцедес, когато си
подписах договора. Първата ми цел е победата.
Това е липса, която със сигурност трябва да
попълня в кариерата ми. После ще си поставя
цел, която да мога да си позволя. Имам опит, но
все още не съм постигнал нищо във Формула 1.
Жадувам за победи, искам да спечелим титлата
като отбор и аз като пилот. Готов съм да работя
много, все още съм млад и бърз. Съотборникът
ми Хамилтън (Вбр) ще е като референтна стой-
ност - той е трикратен шампион и всички знаят
колко е добър”, призна 27-годишният Ботас.

Ботас замени
Розберг в Мерцедес

Снимка Благовеста
ЦВЕТКОВА

Снимки БГНЕС


