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Циганите в България станаха нагли и тър-
пимостта на българското общество се из-
черпа. Това каза пред журналисти минис-
търът на отбраната Красимир Каракачанов
във връзка с последния случай на напа-
дение над военнослужещ в село Войводи-
ново, предаде "Фокус". Той посочи, че преди
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няколко дни беше пребит полицай, а се-
га военен и това не може да продължава
повече. Министър Каракачанов е във Вой-
водиново, за да обсъди с кмета на Об-
щината, както и с областния директор
на МВР какви мерки ще вземат във връзка
с конкретния случай. < 2
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Белгийският външен
министър Дидие Рейн-
дерс е единственият
засега кандидат за
следващ генерален
секретар на Съвета на
Европа (СЕ), съобщи
БТА. Сегашният шеф на
институцията, бившият
норвежки премиер
Турбьорн Ягланд, ще се
оттегли от 1 октомври.
Изборът на неговия
приемник се очаква
през юни, а списъкът
на желаещите да
заемат поста ще бъде
затворен на 10 януари.
Очаква се съперник на
Рейндерс да бъде бивш
премиер на Литва,
чието име не се
посочва. ç

Капитанът на българския
национален отбор по
футбол Ивелин По-
пов вече е свободен
агент, съобщи Sportal.bg.
Той разтрогна договора
си с руския гранд
Спартак (Москва) по
взаимно съгласие.
Попов, който имаше
контракт с московчани
до 31 май, се разбра с
клуба да вземе четири
заплати. Благодаря за
съвместната работа на
всички в клуба, както и
на тези, с които работех
ежедневно през години-
те, прекарани тук. Това
са много коректните и
сериозни хора, на които
пожелавам искрено ус-
пех", заяви Попов.9
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против сделката с Ф-16

епутатите от БСП ще гласуват про-
тив предложението на Министерс-
кия съвет за закупуване на нов бо-
ен самолет. Това заяви председа-
телката на БСП и на парламен-
тарната група на "БСП за Бълга-
рия" Корнелия Нинова на прескон-
ференция след заседание на Изпъл-

нителното бюро на партията, съ-
общи БТА. По думите й пробле-
мът не е нито в Съединените ща-
ти, нито в Швеция, а в България.
"Правителството на Бойко Бори-
сов не зачита нито Конституция,
нито Народно събрание, нито пра-
вова държава", коментира Нино-
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Ä
ва. Тя посочи, че в проектореше-
нието, с което от БСП разполагат,
Министерският съвет предлага на
Народното събрание да разреши
проектът на международния дого-
вор да се отклони от задължител-
ните изисквания, вече утвърдени
от парламента.

Íîâîãîäèøíî

Да бъдем, да ни има,
да обичаме България по-
вече от себе си дори. Да
не отстъпваме и да не се
предаваме даже когато се
налага да заплатим за то-
ва с живота си. Да даря-
ваме, без да чакаме отп-
лата. Да бъдем себе си, но
убедено знаейки, че не сме
центърът на света, и да гле-
даме първо за другите, а
после за егоистичното си
"аз". Да не губим пътя към
мечтите и надеждите си за
един по-добър свят на де-
цата ни. Да обичаме и има-
ме респект към "другия", да
сме състрадателни към
слабия. Това, което знаем
и правим, да дарим на оне-
зи, които болезнено се
нуждаят и от малкото, с
което можем да доприне-
сем.

Да не забравяме откъ-
де сме тръгнали и жертви-
те по бойните полета на
Тракия, Мизия, Македония
и Добруджа. Няма паднали
български знамена, а сво-
бодата си получихме не да-
ром, за нея гинеха дедите
ни. Да не търсим вината за
загубените пътеки към за-
вещания ни светлий спо-
мен в другите, в света, а
да погледнем първо себе си.

Да не спираме да се
удивяваме на всичко хуба-
во, което се ражда от ръ-
цете български, начеващо
с топлия хляб, омесен с
ръцете на мама, минаващо
през нежния екот на Ча-
совниковата ни кула, за да
достигне до вечните сти-
хове на Стамен Панчев.

Да умеем дори за миг
да поспрем и видим колко
е красива България, да я
познаваме и ценим. Да ра-
ботим с дух и сърце и с
цялата си обич към тези,
които ще дойдат след нас.
Защото всеки роден на та-
зи земя носи в уникалната
си същност дарби, които
не бива да прахосва. Вся-
ко човешко същество е тук,
само защото е безценно и
нужно на другите.

А иначе казват - вечни
са само делата на Духа, а
телата ни са тленни и вре-
мето да даряваме доброта
и човечност е ограничено
от няколко вдишвания въз-
дух...

Живеем ли със свет-
лий спомен...

***
В тихото на мрака
чезнат думите,
като въздишка
на далечно някога.
Опустяла стряха
прегръща тъмното.
По стълбите
отекват само
стъпките на мъртвите.
Снегът попарва
болката...
А цветно е било,
но без следа отминало...

Десислава Иванова
Ботевград< 21

12 хил. деца са напусна-
ли образователната система,
8000 от тях са заминали в
чужбина, съобщи вчера прос-
ветният министър Красимир
Вълчев по bTV. Според него
броят на рисковите деца, ко-
йто е констатиран, е между
60 и 70 хиляди.

При 3 на сто от ученици-
те, които отпадат, причината
са ранните бракове. След уве-
личението от Нова година
средната брутна учителска
заплата ще е близо 1300 лв.,

12 000 äåöà íàïóñêàò
ó÷èëèùå

а минималната - 920 лв.
Средното възнаграждение ще
е близо 1100 лв. Тези, които
получават 920 лева и са току-
що постъпили учители и ня-
мат добавка за прослужено
време, ще вземат дори още
по-малко - около 800 лв. чис-
то, каза министърът. Тази го-
дина след увеличението за
първи път средната учителс-
ка заплата ще бъде над сред-
ната за страната от години,
десетилетия дори, отчете Въл-
чев. ç
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Снимка
Пресфото
БТА

Смолян.
Поради
ниските
температури
замръзна
един от
символите
на града -
Смолянският
водопад. А в
Чепеларе
температури-
те паднаха
до минус 21
градуса.
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Циганите в България ста-
наха изключително нагли и
търпимостта на българско-
то общество се изчерпа. То-
ва каза пред журналисти
министърът на отбраната
Красимир Каракачанов във
връзка с последния случай
на нападение над военнос-
лужещ в село Войводино-
во, предаде репортер на ра-
дио "Фокус" - Пловдив.

Каракачанов посочи, че
преди няколко дни беше
пребит полицай, а сега во-
енен и това не може да про-
дължава повече. Минис-
търът е във Войводиново,
за да обсъди с кмета на об-
щината, както и с област-
ния директор на МВР как-
ви мерки ще вземат във
връзка с конкретния случай.

"Истината е, че трябва
да се направи цялостна
програма за решаване на

много кръвонасядания пок-
рай очите.

"Нападателите са го уд-
ряли предимно в главата",
каза още Каракачанов. "Ми-
нистерството на отбраната
ще поеме всички разходи
по лечението", заяви още
шефът на МО.

Валентин Димов е в теж-
ко състояние. Той е с трав-
ми на главата и комоцио.
Инцидентът станал навръх
Йордановден. До него се
стигнало, след като Димов

циганския въпрос. Хората
не са длъжни да търпят
част от населението, кое-
то има само права и не ис-
ка да разбере, че има и за-
дължения и трябва да спаз-
ва закона", каза още ми-
нистърът.

Предстои операция на во-
еннослужещия от 68-а бри-
гада Специални сили, който
пострада при побой от ци-
гани в село Войводиново. То-
ва съобщи пред журналис-
ти военният министър Кра-
симир Каракачанов, който
пристигна в селището, за да
се срещне с местната упра-
ва и жителите.

Каракачанов добави, че
е посетил военнослужещия
в болница "Св. Пантелей-
мон", където е настанен
пострадалият. Операция ще
му бъде направена днес.
Той е със спукана скула и

Омбудсманът Мая Ма-
нолова внесе вчера жал-
ба до Конституционния
съд вчера срещу изиск-
ванията в новия Закон
за горивата, съобщиха
от пресцентъра на инс-
титуцията.

Общественият защит-
ник е категорична, че те
не само нанасят тежък
удар върху малките тър-
говци и превозвачи на
горива, но са и удар
срещу българските граж-
дани в качеството им на
потребители, тъй като
фалитът на малките бен-
зиностанции ще доведе
до ограничаване на кон-
куренцията и засилване-
то на монополизма.

"В закона са заложе-
ни непосилни изисква-
ния за висок уставен ка-
питал - 20 000 лв., за
малка бензиностанция, 1
000 000 лв. за условно
наречения "търговец на
едро", абсурдни изиск-
вания за големина на
складовете, за вмести-
мост на съдовете, за
брой бутилки за втечнен
газ. Това е закон, който
притиска в ъгъла малки-
те търговци на горива",
е позицията на омбудс-
мана.

В жалбата си до КС
Манолова пише, че "с
поставянето на трудно
изпълними и несъраз-
мерно високи във фи-
нансово изражение пра-
гове и изисквания под
формата на рестрикции
при административното
регулиране на дейности-
те, свързани с нефт и
продукти от нефтен про-
изход, законодателят на
практика ограничава
кръга от икономически
субекти, които могат да
извършват тези дейнос-
ти и по такъв начин "ес-
тествено" се създават
условия за ограничава-
не на конкуренцията и
за монополизъм".

Манолова е катего-
рична, че промените ще
доведат до увеличение
на цената на горивата,
както и че ще се затруд-
ни достъпа на българс-
ките граждани в малки-
те и отдалечени населе-
ни места, тъй като голе-
мите вериги нямат ико-
номически интерес да
правят там свои обекти.

В следващите дни ом-
будсманът ще атакува
още два закона пред КС
- текстове в Закона за
регулиране на водоснаб-
дителните и канализаци-
онните услуги, които се
отнасят за единната це-
на на ВиК услуга в рам-
ките на една обособена
територия и в Закона за
държавния бюджет, с ко-
ито се отряза правото
на пенсионирани дър-
жавни служители да за-
емат държавна служба.ççççç
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направил забележка на два-
ма младежи да се отдръп-
нат от пътя.

Двамата пешеходци, ко-
ито са на 17 и на 21 годи-
ни, го вадят от колата и за-
почват да го ритат в глава-
та. Той не е имал възмож-
ност да се защити, защото
изпаднал в безсъзнание. То-
ва не спряло мъжете, кои-
то продължили да го бият.
Двамата побойници са
арестувани, а жители на се-
лото излязоха на протест.ççççç

Българското правителст-
во подкрепя категорично ис-
канията на българските пре-
возвачи за приемането на
поправки в т. нар. пакет "Мо-
билност", който ще бъде гла-
суван тази седмица от тран-
спортната комисия в Евро-
пейския парламент. Това ста-
на ясно по време на среща
на министър-председателя
Бойко Борисов с министъ-
ра на транспорта Росен Же-
лязков, съобщиха от прави-
телствената информационна
служба.

На срещата бяха обсъде-
ни предстоящият протест на
превозвачите в Брюксел на
10 януари и исканията им
Комисията по транспорт в
Европейския парламент да
приеме предложените ня-
колко поправки в пакета
"Мобилност", касаещи регла-
мента за командировките

Ïðàâèòåëñòâîòî ïîäêðåïè ïðåâîçâà÷èòå, ìèíèñòúð íà ïðîòåñòà â Áðþêñåë

Èâàí÷åâà îòêðè íåòî÷íîñòè â ïðèëîæåíèòå ïî äåëîòî ÑÐÑ-òà
Сериозни неточности в

СРС-тата по делото срещу
тях констатираха отстране-
ният кмет на "Младост" Де-
сислава Иванчева и замес-
тничката й Биляна Петро-
ва, съобщи Дарик.

Вчерашнито съдебно за-
седание, на което трябва-
ше да бъдат прослушани
част от въпросните СРС-та,
беше отложено. Петрова
обаче заяви пред съда, че
е открила неточности меж-
ду разговорите от записи-
те и сваления текст. Като
пример тя даде репликата

си "не искам децата в цен-
търа", която в документите
по делото е записана като
"не искам десет процента".
Очакваше се също така в
зала да се яви Александър
Ваклин, който трябваше от-
ново да даде показания. Той
обаче е извън страната. По-
ради липса и на материали
по делото съдът отложи за-
седанието за 11 януари.

На двете жени засега е
наложена мярка "домашен
арест". Те прекараха преди
това близо 8 месеца зад ре-
шетките.ççççç

им, връщането до страната
на регистрация на всеки 4
седмици и нощните почив-
ки на шофьорите.

"Българската държава се
солидаризира с протеста на
превозвачите, които се
очаква да бъдат подкрепе-
ни и от колегите им от Ру-

мъния, Полша, Унгария, Лит-
ва, Латвия и Ирландия. Ог-
раниченията, които се на-
лагат с пакета "Мобилност",
ще се окажат рестриктивни
и изключително затормозя-
ващи за превозваческия
бизнес в периферните стра-
ни на Съюза и на практика

ще го изтласкат от пазара",
заяви министър Росен Же-
лязков.

"Ако пакетът бъде приет
без поправките, за които
настояват българските пре-
возвачи, България и избро-
ените страни ще загубим го-
ляма част от своя икономи-
чески потенциал и вътреш-
ния ни продукт, нашите пре-
возвачи ще бъдат принуде-
ни да изнесат бизнеса си
на друго място, а това е неп-
риемливо за нас като дър-
жава", коментира премиерът
Борисов.

Като израз на тази со-
лидарност министър Же-
лязков лично ще присъст-
ва на протеста на превоз-
вачите на площада пред
Европейския парламент в
Брюксел, а по-късно и на
заседанието на транспор-
тната комисия.ççççç
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Лидерът на БСП Корне-
лия Нинова заяви, че
депутатите от левицата ще
гласуват против решението
на правителството за
закупуване на нов боен
самолет. Тя обяви това
пред медиите на прескон-
ференция и обясни реше-
нието на червените, като
го мотивира с проекта за
предложение, който Ми-
нистерският съвет се кани
да внесе в парламента за
гласуване, и с решението
по темата на Националния
съвет на БСП от 10 юни
2018 г.

"Вижте какво ни пред-
лага Министерският съвет
да гласуваме, обърна се
Нинова към медиите. И
продължи: Народното
събрание да разреши
проектът за международ-
ния договор да се отклони
от задължителните изиск-
вания, посочени в актуали-
зирания проект за инвес-
тиционен разход, одобрен
с решение на Народното
събрание!"

"Давате ли си сметка
какво искат от нас?!
Народното събрание да
разреши на правителство-
то да не спазва решението
на Народното събрание и

да се отклони от задъл-
жителните изисквания,
гласувани от най-
висшия орган в държа-
вата - парламента.

Много пъти са нанасяли
удар върху правовата
държава и парламентариз-
ма в България, но това е
дъното и краят", не скри
възмущението си лидерът
на БСП.

Корнелия Нинова
припомни, че БСП има
позиция на Националния
съвет от 10 юни 2018 г.

"Партията след много
труден дебат взе решение,
че подкрепяме модерниза-
цията на Българската
армия с разходи, които да
не надвишават 2 % от
БВП, но при условия -
реализиране посредством
офсетни програми и
индустриално сътрудничес-
тво; българската отбрани-
телна промишленост да
заеме своето място в
процеса на изграждане,
развитие и поддържане на
отбранителни способности
и т. н.", изтъкна Нинова.

"България е член на ЕС
и НАТО и това са стратеги-
чески партньорства за
нас. САЩ са член на НАТО
и там сме партньори.
Швеция е член на ЕС -
нашето европейско семей-
ство. Тези съюзи изискват
коректно и взаимноуважи-
телно отношение между
партньорите в тях. Смята-
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ме, че в този избор проб-
лемът не е нито в САЩ,
нито в Швеция, а в Бълга-
рия. Ние го назоваваме
така. Правителството на
Бойко Борисов не зачита
нито Конституция, нито
Народно събрание, нито
правова държава. Защо?
Има решение на Народно-
то събрание за модерниза-
ция на армията и вие
знаете какво е то. Сега
правителството на Бойко
Борисов предлага друго
решение на Народното
събрание", каза Корнелия
Нинова.

Нямаме основания за
промяна на тази позиция,
затова депутатите на БСП
ще гласуват против пред-
ложението на правителст-
вото, подчерта Нинова.

Тя заяви, че

подкрепя президента
Румен Радев, който
преди няколко дни
каза, че процедурата е
опорочена.

Подкрепям позиции,
които изговарят истината,
а той казва истината. Това,
че на някой тази истина
не му харесва, си е негов
проблем. Но преди да
бъде решен един проблем,
той трябва да бъде назо-
ван, а президентът Радев
прави точно това - назова-
ва много точно проблеми-
те. Не съм забелязала да
има лобизъм при него -
има държавническа пози-
ция и професионализъм. В
сравнение с много хора в
България, той може би
повече разбира от самоле-
ти, добави лидерът на
БСП.

Темата коментира и
бившият министър на
външните работи, сега
секретар ПГ на "БСП за
България" Кристиан Виге-
нин. Според него с това
предложение правителст-
вото не защитава интере-
сите на страната и гражда-
ните.

"Поставя се в ситуация
доставчикът да определя
постфактум правилата и
параметрите на сделката в
противоречие на решение
на Народното събрание",
бе категоричен Вигенин. И
призова да бъдат публику-
вани всички постъпили
предложения, защото
българите имат право да
знаят как и за какво се
харчат парите им.

Пакетът "Макрон" е
антиевропейски. Той
разделя Европа!

Това заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова на
пресконференцията и
изрази подкрепата на
партията за исканията на
българските превозвачи.

"Обсъждахме решения,
действия по проекта
"Макрон" и готвените
протести от българските
транспортни фирми. За
нас проекта "Макрон" на
равнище Европа е антиев-
ропейски, защото погазва
основен принцип в ЕС на
свободно движение но
хора и стоки, разделя
Европа на малки и големи,
Изток и Запад, център и
периферия. За България
това е тежък удар върху
икономиката ни", бяха
точните думи на Корнелия
Нинова.

Правителството проспа
възможностите да проти-
водейства, категорична бе
Нинова.

И припомни, че позици-
ята на българското прави-
телство е било да не
взима страна по време на
председателството и
затова до месец май
кабинетът не е имал
позиция по казуса.

Нинова обясни защо
смята, че кабинетът е
пропуснал възможността
да защити българския
национален интерес:
"Защо? Като председател
на Съвета на ЕС, когато
имахме по-големи възмож-
ности, докато се прегръ-
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щаше и потупваше, зае
следната позиция - Бълга-
рия като председател не
може да взема страна и
трябва да се държи неут-
рално. До месец май
българското правителство
нямаше официална пози-
ция в защита на българс-
кия интерес".

Зам.-председателят на
"БСП за България" Георги
Свиленски ще бъде на
протеста на превозвачите
ни в Брюксел, каза Нино-
ва. Тя подчерта, че БСП
подкрепя протестите на
превозвачите.

Лидерът на БСП заяви,
че ще изпрати призив до
ПЕС за подкрепа на
българската позиция. Тя
призова Борисов да се
обърне към германския
канцлер Ангела Меркел
със същата молба.

"Пускаме искане до
нашето политическо
семейство, до г-н Удо
Булман, председател на
групата на социалистите и
демократите в ЕП, до г-н
Тимерманс, който е воде-
щият ни кандидат за
председател на ЕК, с
искане да разговарят с
колегите от другите партии
за подкрепа на позицията
на България. Важно е да
търсим съюзници в този
момент, макар и правител-
ството да закъсня за
това", каза Нинова. И
продължи: "Призовавам
премиера да се обърне
към г-жа Меркел - да
поиска, да помоли Герма-
ния да отстъпи от натиска
и да се помогне на българ-
ския национален интерес.
Да се обърне към г-н
Макрон, с когото може би
в Евксиноград решаваха
този въпрос."

Най-доброто решение е
този Европейски парла-
мент да остави въпроса на
следващия, смята Нинова.
И изтъква, че този състав
на ЕП е на финала си -
през май предстоят избо-
ри за нов ЕП. ç

�

Събития

� 1349 г. - Под претекст
че са носители на чума, в
Базел (Швейцария) са
изгорени заедно с домовете
им около 700 евреи.
� 1799 г. - В Англия за
първи път в света е въведен
данък върху дохода.
� 1878 г. - Руско-турска
война (1877-1878): руските
войски удържат победа в
битката при Шипка-
Шейново.
� 1892 г. - Приета промя-
на в организационната
структура на българската
армия - от полкова към
дивизионна.
� 1929 г. - В Лондон за
първи път е използван
суров пеницилин като
лекарство.
� 1944 г. - Втората
световна война: англо-
американската авиация
бомбардира София.
� 1960 г. - Започва
строежът на Асуанския
язовир в Египет, завършен с
помощта на СССР.
� 1972 г. - В Хонконг
изгаря лайнерът „Кралица
Елизабет“.
� 1995 г. - Космонавтът
Валери Поляков завършва
своя 366-дневен престой на
борда на космическата
станция „Мир“.

Родени

� 1797 г. - Фердинанд
Врангел, руски мореплава-
тел
� 1890 г. - Карел Чапек,
чешки писател и драматург

Íà òîçè äåí

Вчера съвместно заседаваха ИБ на БСП и ръководството на ПГ на "БСП
за България". Обсъдена бе позиция по Доклада за избор на нов тип боен
самолет на ВВС. В дневния ред бе и проектът на Предизборна платформа

за участие на БСП в изборите за Европейски парламент. Левицата
изготвя и позиция по увеличените цени на ток, парно и вода.

� 1908 г. - Симон дьо
Бовоар, френска писателка
� 1913 г. - Ричард Никсън,
37-ми президент на САЩ,
единственият в историята
на Щатите, който подава
оставка.
� 1920 г. - Стефан Дичев,
български писател
� 1941 г. - Цветан Северс-
ки, български писател
� 1948 г. - Явор Милушев,
български актьор
� 1967 г. - Клаудио
Каниджа, аржентински
футболист
� 1989 г. - Нина Добрев,
българска актриса
� 1990 г. - Тодор Скримов,
български волейболист
Починали
� 1873 г. - Наполеон III,
император на Франция
� 1981 г. - Лозан Стрел-
ков, български писател,
дългогодишен генерален
директор на БТА
� 2006 г. - Руслан Райчев,
български диригент
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На 2 януари стана ясно,
че няма да е необходима
винетка за Северната
скоростна тангента в
София. Премиерът Бойко
Борисов обяви, че общи-
ните могат да поискат
републикански пътища да
бъдат освободени от
винетна такса, припомня
Инвестор. Кметовете
обаче ще трябва да под-
държат съответните пътни
участъци. Кметът на Варна
поиска същото да се случи
с част от републиканската
пътна мрежа, която води

до гробищата. Същото
поиска и кметът на Плов-
див за пътя до Асеновград.
Започна лавинообразна
реакция, коментира пред
телевизия "България он
еър" кметът на Кърджали
Хасан Азис, който е и
зам.-председател на
НСОРБ.

Той посочи, че големите
и богати общини могат да
си позволят подобно
искане и да стопанисват
пътищата, освободени от
винетка. Но това са само
четири - пет общини.  260

общини в страната не
могат да си го позволят,
коментира кметът. Градона-
чалникът на Кърджали е
поискал преди време
обратното - пътищата до
Перперикон и до язовир

През миналия уикенд
България е открила център
за насърчаване на търгови-
ята и инвестициите във ви-
етнамската столица Ханой
за подобряване на услови-
ята за виетнамския бизнес,
което да доведе до увели-
чаване на инвестициите и
на виетнамския износ за
нашата страната, както и на
достъпа до други пазари в
ЕС, съобщават сайтовете
Emerging-europe.com и
bizhub.vn., припомня БНР.
Според заместник-предсе-
дателя на новосформира-
ния център - Нгуен Хун, ин-
ституцията ще помогне съ-
що така на водещи виетнам-
ски и български компании
да изпълняват съвместни
икономически проекти.

България все повече се

Îòïðàâÿìå ïîãëåä êúì èíâåñòèòîðèòå îò Âèåòíàì
възприема като привлека-
телна дестинация за виет-
намски инвестиции благода-
рение на благоприятната си
бизнес среда и ниските да-
нъчни нива, тъй като стра-
ната има едни от най-нис-
ките данъчни ставки в рам-
ките на Европейския съюз.
България се стреми да раз-
вива производствени ино-
вации с висока добавена
стойност, подобрявайки
бизнес средата и потенци-
ала за технологично разви-
тие, коментира българския
дипломат в Ханой - Мари-
нела Петкова. Тези усилия
дават възможност да се
привлекат виетнамски ин-
вестиции и да се създадат
възможности за сътрудни-
чество в редица области ка-
то информационните и ко-

Студ и преспи сняг във
влака Варна-София

Преспи сняг не само навън,
но и във влака! Зрители на
"Нова телевизия" изпратиха
кадри от едно кошмарно
пътуване в понеделник, 7
януари. Няколко студентки
тръгнали от Враца към София.
Качили се на влака, който
пътува по линията Варна -
София и се натъкнали на
вагони, пълни със сняг.
Освен че бил пълен с преспи,
влакът се движел със
закъснение.

Остават 80 дни
регистрираните по ДДС
фирми да обновят
касовите си апарати
Регистрираните по ДДС
търговци имат 80 дни да
сменят софтуера за управле-
ние на продажбите си в
търговските обекти и касови-
те си апарати, припомнят от
Националната агенция за
приходите. Срокът за регист-
рираните по ДДС търговци е
31 март 2019, а за фирмите
без ДДС регистрация - до
края на юни 2019 г. Данъчни-
те припомнят още, че с
промени в законодателството
от 1 април 2019 г. се
забранява едновременната
употреба на касов апарат и
софтуер, управляващ продаж-
бите в един и същи обект,
без софтуерът и касовият
апарат да са свързани и
софтуерът да отговаря на
новите изисквания в наредба
Н-18/2006г., предупреждава
Инвестор. Въвежда се
изискване софтуерът задъл-
жително да управлява всички
фискални устройства или
принтери. Едновременно с
това са въведени и нови
изисквания към касовите
апарати, като всяка касова
бележка трябва да има
отпечатан QR код и данни за
нея да се подават към
сървърите на НАП в реално
време. Новите правила
забраняват издаването на
т.нар. служебни бонове. От
приходната агенция съветват
всеки търговец, който ползва
софтуер за управление на
продажбите, да се свърже с
производителя му и да
провери дали той ще бъде
доработен съобразно новите
правила. Производителите на
подобен софтуер, от своя
страна, са длъжни да декла-
рират съответствие на
продуктите си с променените
законови изисквания, като
публичен списък на софтуе-
рите е достъпен на Портала
за електронни услуги на НАП
на адрес https://
inetdec.nra.bg/.ç

:
Íàêðàòêî

Въвеждането на еврото
в България може да се ста-
не най-рано през 2022 г.,
заяви в Рига пред БНР за-
местник-председателят на
Еврокомисията Валдис
Домбровскис. За да се слу-
чи това, през лятото стра-
ната ни трябва да получи
зелена светлина за влиза-
не в ERM II - механизма,
предхождащ еврозоната.
Той припомни, че всички
държави-членки на Евросъ-
юза, с изключение на на-
пускащата Великобритания
и на Дания, която с рефе-
рендум реши да не въвеж-
да еврото, трябва да се
присъединят към единната
европейска валута, когато
са готови за това. През ля-
тото ще стане ясно дали
България ще може да се
присъедини към обменно-
валутния механизъм ERM II,
популярен у нас като "ча-
калнята за еврозоната". "За
да се случи това, трябва
да получи одобрението на

Ìîæåòå äà âëåçå â åâðîçîíàòà íàé-ðàíî ïðåç 2022 ã., çàÿâè åâðîêîìèñàð Äîìáðîâñêèñ

муникационните техноло-
гии, електрониката и елект-
ротехниката, машинострое-
нето и храните, допълни тя.
Търговският стокообмен
между двете страни през
2017-а година беше в раз-
мер 109,16 млн. долара, от
които износът на България

за Виетнам беше оценен на
71 милиона долара, главно
в областта на лекарствата.
Виетнамският износ за Бъл-
гария пък включваше ориз,
ядки кашу, кафе, пипер,
замразени морски храни,
дрехи и потребителски
електронни устройства. ç

"Боровица" да се прехвър-
лят към държавата. Заради
предстоящите избори
според Хасан Азис няма
да има община, която да
вдига данъците и таксите
тази година. ç

валутен борд, но с плаващ
курс към еврото, върви по
пътя на България с около
година закъснение, при-
помни еврокомисарят. В
съответствие с принципа
на еднакво третиране на
всички страни-членки, по-
добен подход ще бъде из-
ползван към държавите, ко-
ито подадат молба за член-
ство в ERM II. От тази глед-
на точка Хърватия може да
използва примера на Бъл-
гария. Разбира се, заради
спецификите на отделните
страни, предизвикателства-
та могат да бъдат различ-
ни. Еврокомисарят е кате-
горичен, че приемането на
еврото носи позитиви ка-
то по-ниски лихви, по-проз-
рачно формиране на па-
ричната политика и пред-
видимост на бизнес среда-
та, както показва латвийс-
кият опит. Домбровскис е
в Рига, където се провеж-
да конференция "Пет годи-
ни с еврото". ç

всички страни от еврозо-
ната плюс Дания, която е
член на механизма, както
и от Европейската централ-
на банка. Ако изпълните
изискванията, няма причи-
на за отказ, категоричен е
заместник-председателят
на Европейската комисия
Валдис Домбровскис. Ако
всичко е наред с прегледа
на активите в банковата
система в България, стра-

ната може да се присъе-
дини към ERM II в средата
на тази година. След това
трябва да минат поне три
години, за да се стигне до
приемане на еврото, обяс-
ни той. Първите две са за
покриване на маастрихтс-
ките критерии, а следваща-
та година - за оценка на
постигнатите резултати и
подготвителни дейности.
Хърватия, която също има

Валдис
Домбровскис
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Земеделските стопанст-
ва, аграрните фирми и
изобщо всички компании,
които купуват електрое-
нергия от търговци на
свободния пазар, вероятно
ще получат неочаквано
големи сметки за ток тази
зима, алармираха браншо-
вици, предупреди Фер-
мер.бг. По искане на КНСБ
се свика и извънредно
заседание на Националния
съвет за тристранно
сътрудничество. Синдика-
ти, работодатели и предс-
тавители на правителство-
то обсъждаха проблемите

в енергетиката и конкрет-
но цените на електроенер-
гията на свободния пазар.

 Токът в сегмента "Ден
напред" вчера достигна
отново неочаквано висока
стойност за базовата
енергия - 207 лв. за мега-
ватчас. За сравнение
средната цена в този
сегмент през миналата
година в България е била
около 80 лв./мвтч, в
Румъния - около 88 лв./
Mвтч, в Унгария - близо 98
лв./Mвтч, а в Гърция - 117
лв./Mвтч. Работодатели
алармираха, че цените на

тока за стопански нужди
се взривиха! Към стой-
ността на енергията от
борсата се добавят също
разходите за достъп и
пренос през електропре-
носната и електроразпре-
делителната мрежа, цени
за балансиране и адми-
нистративната добавка
"Задължения към общест-
вото", която е в размер на
36,75 лв./Mвтч. Рязкото

Ðàáîòîäàòåëè: Öåíèòå íà òîêà
çà ñòîïàíñêè íóæäè ñå âçðèâèõà!

Липсва българска
вълна на пазара
Липсва българска вълна на
пазара. Това поставя в из-
питание и малкото останали
занаятчии у нас, коментира
майсторът на шапки Ирина
Сардарева. Тя използва
вносни суровини поради
липсата на родни. В зим-
ните дни от вълната се
произвеждат шапки, шалове
и ръкавици. От 25 години
Сардарева създава ръчно
произведени шапки, при-
помня Агро.бг. По думите й
аксесоарът е вечно моде-
рен, като през зимата ни
топли. Сега е най-силното
търсене. Оказва се, че
пазарът на вълна е пробле-
мен, защото тя се изкупува
под себестойност. Фермери
споделят, че с цената, която
получават за вълната, не
могат да покрият дори раз-
ходите по стригането на
овцете. Основната причина
за ниските изкупни цени е
това, че стадата у нас са
много шарени - в едно
стадо има различни породи,
което означава, че купува-
чът получава различна по
качество вълна.
Пшеницата е скочила
с 60 лв. за година

За година цената на пше-
ницата е скочила с 60 лв.
за тон. По данни на Минис-
терството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ)
към 4 януари тонът е
струвал 336 лв. По същото
време миналата година
обаче цената е била 280,5
лв. за тон, коментира Ни-
вабг. При фуражната пше-
ница средната цена запазва
стойността си на седмична
база и се търгува за 317
лв./тон. Общият ресурс от
културата, с който нашата
страна разполага към 4
януари, е 5 531 127 тона.
От тях по произведените
количества са 5 401 376
тона. Вносът е 19 751 т, а
преходният остатък от
мина-лата реколтна година
- 110 000 тона. По света
цената на пшеницата остава
без промяна.  Френската
запази нивата си и се
търгуваше в диапазона за
200-202 евро/тон. ФОБ
цените на украинската
пшеница с 11,5% и 12,5%
протеини не се променят и
достигат 231 и 237 долара
за тон. Украинската
фуражна пшеница остава
на ниво от 221 долара за
тон, а руската пшеница с
12,5% протеини е без
промяна - 238 долара за
тон.

ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД
ГР. ТЪРГОВИЩЕ, ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Техник, производствени структури 2 бр.
Изисквания:
- Средно образование
- Познания относно машините за производство на домакинско стъкло.
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на

адрес: Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, "Пашабахче България"
ЕАД, отдел "Човешки Ресурси" или на е-mail: abilyal@sisecam.com. Краен срок за
подаване на документи 21.01.2019 г.

На 270 хил. ха в Евро-
съюза са се произвежда-
ли портокали през 2017 г.
Половината от тази площ
е в една страна членка: Ис-
пания - 140 хил. ха, 52% от
общата площ в ЕС, съоб-
щава Евростат, коментира
Инвестор. Италия е след-
ващият производител по го-
лемина на площите с 31%,
следвана от Гърция с 11%.
Значително по-малки са
площите в Португалия и
Кипър. Турция, която не е
страна членка на ЕС, отг-
лежда портокали на 51 хил.
ха. В страните от ЕС ре-
колтата от портокали е
достигнала 6,2 млн. т през

Èñïàíèÿ å íàé-ãîëåìèÿò ïðîèçâîäèòåë íà ïîðòîêàëè â ÅÑ
2017 г.  Над половината са
обрани в Испания - 54%,
следвана отново от Италия
и Гърция. Почти 2,7 млн. т
са били изнесени от стра-
ните членки. Близо 90% от
това количество - 2,4 млн.
т, са търгувани в рамките
на ЕС. Логично най-големи-
ят износител пак е Испа-
ния с 61% от износа в ЕС.
Значителен внос на порто-
кали от трети страни на
стойност 697 млн. евро е
отчетен от статистиката.
Плодовете основно идват
от Южна Африка и Египет.
Следва вносът от Мароко,
Аржентина, Зимбабве, Бра-
зилия и Уругвай. ç

поскъпване на електрое-
нергията на свободния
пазар, което започна през
декември, засега не
засяга битовите потреби-
тели и малките фирми,
които купуват тока по
регулирани цени, опреде-
лени от Комисията за
енергийно и водно регули-
ране. За тях промени
може да има от 1 юли
тази година. ç

Остава седмица до край-
ния срок за обществено об-
съждане на поредния ре-
монт на Закон за поземле-
ните отношения и опазва-
нето на земеделските земи.
В момента тече срокът за
изработване на становища
по новия проект, замислен
първоначално като Кодекс
за земята - основен норма-
тивен акт в сектора. Това е
вторият кръг от обществе-
ни консултации по проекта
за по-малко от половин го-
дина, припомня Фермер.бг.
Първият беше в края на ля-
тото и началото на есента
по проекта, наречен Закон
за поземлените отношения
и опазването на земеделс-
ките земи.

След дискусия в парла-
ментарната Комисия по зе-
меделие беше решено обх-
ватът на закона да се раз-
шири. Беше определен и
нов срок 28 февруари 2019
г., в който правителството
трябва да внесе проекта в
Народното събрание. Нови-
ят проектозакон е дори по-
лош от предишния. Той още-

Ñòàéêî Ñòàéêîâ: Íîâèÿò ïðîåêòîçàêîí
çà çåìÿòà å ïî-ëîø îò ïðåäèøíèÿ

тява собствениците и нару-
шава конституционното
право на 3,5 млн. българи,
коментира Стайко Стайков,
председател на Българска
асоциация на собственици-
те на земеделски земи
(БАСЗЗ). В момента обсъж-
даме нашите предложения
и ще ги внесем, посочи той.
Един от невралгичните мо-
менти, според него, остават
"белите петна", които са за-
ложени като опция и в но-
вия проектозакон.

Никъде в Европа няма
такова нещо, а ние трябва-
ше да го прилагаме за мал-
ко. В новото предложение
на законопроекта отново ги
има и това ощетява собст-
вениците. Ние сме и полз-
ватели, но все пак е нару-
шено конституционното ни
право, посочи Стайков и до-
бави, че това нещо със си-
гурност ще ни доведе до
проблеми с Европа. Според
Стайков причината да се
прави пореден и то не осо-
бено ефективен ремонт на
този закон е, че се работи
отзад напред. По думите му

трябва да се изгради пари-
тет, да се направи така, че
да има равнопоставеност
между собствениците и пол-
звателите, защото иначе се
получават резки разлики,
които ощетяват едните или
другите. Според него цена-
та на земята няма да пре-
търпи някакви резки спадо-
ве или ръстове. Причината
за това е, че с проблемите

с комасацията, напояване-
то и продължаването на
прилагането на "белите пет-
на", в комбинация с "нека-
чествен" закон, привличане-
то на големи инвеститори
и желаещи да купуват зе-
мя, няма да е много веро-
ятно. Крайният срок за по-
даване на предложения в
рамките на общественото
обсъждане е 16 януари. ç

:
Íàêðàòêî
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BIOCOOP – здраве и уют
в сърцето на столицата

BIOCOOP е последният
щрих, който Централният ко-
оперативен съюз добави към
кооперативния комплекс,
оформящ се в сърцето на сто-
лицата. Био магазинът  пред-
лага богат асортимент от
вкусни здравословни ястия и
напитки, поднесени в при-
ятна атмосфера, много свет-
лина и ненадминат поглед
към детайлите. В магазина
спокойно можеш да седнеш
на чай с приятели, на вку-
сен здравословен обяд, кой-
то няма да забравиш лесно
или просто, да вземеш нещо
вкусно за вкъщи или офиса.
За всички, които се придър-
жат към здравословното хра-
нене, ежедневно се предла-
гат ястия, приготвени само
с био продукти на място от
шеф готвачът на ресторант
„КООП-Клуб“.

Вкусната храна и уютна-
та атмосфера не са единст-
вените предимства на ново-
то ни любимо място в сто-
лицата. BIOCOOP предлага
на своите посетители богат
аротимент от качествена био
козметика и литература на
здравословна тематика. Се-
лектираните био вина ще
направят вечерите с люби-
мите хора още по-приятни.
Трудно ни е да не споменем
и божествения био течен
шоколад, който вече е лю-
бимото ни изкушение.

Приятната обстановка в
комбинация с чаша горещо
кафе със сигурност ще се
превърне в предпочитано
място за работа ако рабо-
тиш на свободна практика.
Това е и една от причините
слънчевата градина да се
превърне в любимо място и
за гостите на четиризвезд-
ния хотел КООП гр. София.

Магазинът се намира на
ул. „Искър“ № 30 в сърцето
на София, а вечно усмихна-
тият екип ще ти даде нещо
повече от стандартно обслуж-
ване – разчитай на лично от-
ношение и информация за
всичко, което ти харесва.

Ние ти препоръчваме да опи-
таш прясно изцедените соко-
ве и в никакъв случай не про-
пускай десертите!

В обновения сайт на
Централния кооперативен
съюз www.cks.bg можеш да
получаваш актуална инфор-
мация за ежеседмичните про-
моции в BIOCOOP.

В магазина можеш да по-
пълниш и своята молба за
членство в кооперация. Ако
се нуждаеш от повече инфор-
мация за това, попитай слу-
жителите в магазина или
провери на www.cks.bg.

Успехът, който постигна
BIOCOOP е още една стъп-
ка в разширяването на коо-
перативния комплекс в Со-
фия. Предстоят още изнена-
ди, а ние честно казано ня-
маме търпение!
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Симеон НИКОЛОВ
От "Епицентър"
(Със съкращения)

В навечерието на пра-
вителственото решение и
гласуване в Парламента за
проекта нов тип боен са-
молет върху темата се уп-
ражняваха много хора и
политизацията и грубите
нападки взеха връх над ра-
зума.

Не е късно да се укро-
тят страстите и да си спом-
ним, че става дума за си-
гурността и бъдещето на
държавата, а не за черни
кампании, омраза и партий-
ни избори.

Решението на НС тряб-
ва да гарантира на всяка
цена най-бързата реализа-
ция на проекта, защото има
риск и да го провали или
да го върне в начална по-
зиция.

Натискът от САЩ беше
очевиден, както е очевид-
на и невъзможността ни да
отделим наведнъж, а не
разсрочено една огромна
сума за по-скъпия от двата
типа самолети.

Малката, но шумна гру-
пичка, която от години лан-
сира идеята партньорски
ВВС да поемат контрола на
въздушното пространство,
пренасочването на плани-
рани средства за проекти-
те за други цели през пос-
ледните две години.

Когато все пак се стар-
тира последната процедура,
същата групичка се размеч-
та: защо да не вземем 16,
а не 8 самолета. Но

американците не
искат разсрочено
плащане, а ние не
можем да си позво-
лим такъв двоен
разход накуп.

Споровете в българска-
та общественост ще се
взривят, ако НС приеме
искането на правителство-
то за една неопределена
сума, но във всички слу-
чаи с няколкостотин мили-
она над гласуваната вече
от 1,5 млрд. лв. Създава
се впечатление, че неща-
та умишлено се насочват

натам. След този опит об-
ществото ще е още по-сил-
но настроено срещу раз-
ходи за модернизация на
армията.

Но е вярно и това, че
трябваше да има баланс
между експертните крите-
рии и политическите аргу-
менти.

По време на управлени-
ето на тройната коалиция
пак ни беше внушено да
подкрепим американската
програма за транспортна
военна авиация, заплащай-
ки ежегодно за определен
брой часове, защото в про-
тивен случай тя трябвало да
бъде прекратена, както днес
изглежда стои въпросът с
новата производствена ли-
ния за F-16V, за който засе-
га има само 2 кандидата и
ние ще сме третите.

Освен това,

когато президентът
на САЩ открито
заявява "Не ми пука
за Европа!"
и когато знаем, че решени-
ята се вземат от Конгреса,
а само преди дни той спря
продажбата на Ф-16 от Из-
раел на Хърватия, каква е
гаранцията, че един ден ня-
ма да изпаднем в същата
ситуация, както с въоръже-
нието на бойните руски вер-
толети, когато Москва ни от-
говори, че прекратяват про-
изводството на определен
тип ракети и не дадоха оп-
ция за нова?

В същото време Швеция
ни предлага "Грипен" с оп-
ции за въоръжение по наш
избор - американско, евро-

тава получаването на пър-
вия самолет след 2023 г.

Застъпниците на Ф-16
станаха смешни в
еуфорията си от избо-
ра на този самолет
с искането веднага да бъ-
дат изхвърлени МиГ-29.

Какъв парадокс - как да
ги изхвърлим, като отказ-
ваме предложението на
"Грипен" за 18 месеца и се
съгласяваме със САЩ за
срок след 5 години? Та те
дори не си дават сметка,
че след като се достави, са-
молетът трябва да се усвои
и за това ще са необходи-
ми от 1 до 2 години! Тоест
говорим за 2025 г.!

Премълчаваше се и за
предлагания от шведите оф-
сет, който в Унгария бе ре-

малното им обсъждане.
Когато защитниците на

Ф-16 изтъкваха предложе-
нията в пакет, за разлика
от тези на "Грипен", удобно
забравяха да споменат, че

за Ф-16 ще е необхо-
димо по-скъпо назем-
но оборудване, други
писти, към които този
самолет е доста
чувствителен, почти
2,5 пъти по-голям
разход на гориво
за 1 летателен час и ред
други немаловажни и стру-
ващи още пари технически
особености.

Никой не разгледа спо-
собностите на "Грипен", съз-
даден за страна, подобна на
нашата по територия и ус-
ловия. Вярно е, че Ф-16 мо-
же да бъде модернизиран и
за носене на ядрено оръжие,
както направиха в Полша, но
тогава да си отговорим на
въпроса - за това ли е ну-
жен този самолет на Бълга-
рия?

Важното в момента е
друго.

Народното събрание би
трябвало да промени запи-
саното в условията на пра-
вителството - отворена и не-
определена финансова гра-
ница, за да успокои общест-
веното мнение в България,
че няма да се харчат повече
от гласуваните вече 1,5 млрд.
или 1,8 млрд. с ДДС, и по-
сочи, че при невъзможност
на САЩ да изпълнят и оста-
налите 4 условия от всичко
7 основни, България в най-
кратък срок ще се оттегли
от преговорите.

Междувременно трябва
да се извиним на шведски-
те си партньори и да дър-
жим вратата отворена.
Грешка беше и това, че се
стигна само до тези 2 са-
молета.

През 2008 г. проектът бе-
ше почти завършен, оста-
ваше буквално да се изп-
ратят писма до 7 произво-
дителя на многоцелеви из-
требители. Ако през 2009 г.
не бяха спрени всички про-
екти и намален военният
бюджет с 40%, а капитало-
вите разходи орязани от 18
на 5%, Българя отдавна да
има нов боен самолет и но-
ви технологии в българска-
та индустрия. Който умее да
си извади поука от тази
дългогодишна сага, само ще
спечели, а с това ще спе-
чели и страната ни.

îò ïî-âèñîêà öåíà çà íîâ áîåí ñàìîëåò

На международна кон-
ференция в Берлин през
2006 г. пред 450 участни-
ци от цял свят, когато съ-
общих в доклада за из-
бора ни, бях посрещнат
още на слизане от поди-
ума от група разярени ев-
ропейски представители,
които буквално ми се нах-
върлиха с въпроси и уп-
реци: "Ние ви приемаме
в ЕС, а вие ще подпома-
гате чужда икономика!",
имайки предвид очевид-
но европейския проект за
транспортна военна ави-
ация.

Днес, когато вече има-
ме програмата ПЕСКО и
Европейски фонд за под-
помагане на военната ин-
дустрия, към който храним
определени апетити, засе-
га по 4 от общо 34 проек-
та, кой български политик
ще се осмели да се изп-
рави пред тези хора и да
им заяви, че не искаме ев-
ропейско въоръжение?

пейско, израелско!
На всичко отгоре, оби-

дихме шведските си парт-
ньори с упреци в корупция,
лобиране, фалшиви обвине-
ния за качествата на само-
лета и какво ли не още, ха-
рактерно за нецивилизова-
ното поведение на нашите
български умници, така че
шведите не би трябвало въ-
обще да хранят доверие
към нас във всички видове
сделки в бъдеще.

А министър Каракачанов
бе принуден много реалис-
тично да напомни, че мо-
же и да се върнем към
офертата на "Грипен", ако
САЩ не свалят цената. (За
разсрочено плащане въоб-
ще не споменава, сигурно
знае откъде ще вземе на-
куп милиардите.)

Подминат беше и въпро-
сът за срока за доставка.
След като производствена-
та линия в САЩ още не е
построена и има две други
страни преди нас, се очер-

ализиран в построяването
на нов завод за електрони-
ка, даващ днес 5% от БВП
на страната!

Именно в процедурата и
в политическите аргументи
се криеха истинските проб-
леми на българския избор,
ако изключим унижаването
на военната експертиза, ко-
ето не е изненада за бъл-
гарските политици.

Но ако НС провали про-
цедурата и я върне в нача-
лото й, отново ще избуят
плевелите на омразата и
грубата фалшификация на
фактите: за това пак ще е
виновен президентът Радев.
Каза го буквално един бивш
министър, известен земеде-
лец в разораването на во-
енната нива, а подобни об-
винения през ден идват и
от управляващата партия.

Въпреки това ефектив-
ността на двете платформи
и бойните им способности са
от значение, но политизира-
ният подход не позволи нор-

* Авторът е бивш заместник-
министър на отбраната в пе-
риода 2005-2008 г., отговарял и
за преговорите за закупуване
на нов изтребител за българс-
ките ВВС, които са били пред
успешно приключване.

Ф-16
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Вода и кал газят, а жад-
ни и мръсни ходят! Това е
най-точното определение
за живеещите в село По-
ручик Кърджиево, община
Крушари, Добричко.
Жителите на крайгранич-

ното село са едни от пър-
вите в региона, образували
известните ни в миналото
Трудовокооперативно земе-
делско стопанство - ТКЗС.
Отричани, оплювани и хуле-
ни от днешните демократич-
ни велможи, тези ТКЗС-та
бяха онзи мощен "тигър",
който за съвсем кратко вре-
ме успя да преобрази село-
то до степен на разцвет. По
линия на тези ТКЗС-та се-
лото беше електрифицира-
но, водоснабдено  и чрез
обществен транспорт  свър-
зано с големия град. Селя-
ните добиха самочувствие-
то на заможни хора. Пост-
роиха си вече тухлени жи-
лища, сдобиха се с лични
превозни средства. Дотук
добре, ще рече всеки неп-
редубеден. А в какво състо-
яние е сега ли?  Сега е в
плачевно състояние. Няма
ги вече съществуващите сел-
ски магазини, кръчмата,
сладкарницата и другите
придобивки от първа необ-
ходимост. "Но не това е го-

Áëàãîäàðåíèå íà ÒÊÇÑ-òà ñåëîòî áåøå åëåêòðèôèöèðàíî, âîäîñíàáäåíî  è ÷ðåç îáùåñòâåí òðàíñïîðò  ñâúðçàíî ñ
ãîëåìèÿ ãðàä. Ñåëÿíèòå äîáèõà ñàìî÷óâñòâèåòî íà çàìîæíè õîðà, à äíåñ òåçè íåùà ñà îòäàâíàøåí ñïîìåí

лямата беда, оплаква се съп-
ругата на местния кмет -
Пенка. Защото за повече от
цели седмици ни липсва жи-
вителната течност - водата!
И тази липса не се отнася
само за живеещите в по-ви-
соките части от селото, а и
за живеещите в ниското.
Идването на водата у нас е
цяло събитие, съпътствано с
платен ритуал. Първо започ-
ва с шума на въздушната
струя, после с мътилката и
накрая, ако не спрат нагне-

Ñ êîîïåðàöèèòå áúëãàðñêîòî
ñåëî ñå ïðåîáðàçè è îáëàãîðîäè

тателните помпи - водата! А
през цялото ритуално вре-
ме стрелките на водомера
се въртят и трупат стотин-
ките. За миналия месец
двучленното ни семейство
плати 70 лв. за този въздух,
мътилка и вода". Съвсем
малко е нужно, за да има-
ме вода постоянно, както е
било в минало време" про-
дължава възрастната дама.
И това "малко е" да се уве-
личи работното време на
водната помпа, която изт-

ласква водната струя от "Ка-
лето" на с. Абрит до водния
резервоар на нашето село
с толкова, че да може  да
запълва резервоара (бунке-
ра). Вярно е, че основната
причина е в остарелите во-
досточни тръби, чиято твър-
да етернитова конструкция
е начупена от разместване-
то на земната маса и про-
пуска над 60 % от изпрате-
ната вода. Но ние ли сме
виновни за това? Този 4-ки-
лометров водопровод беше

построен от ТКЗС-то още в
началото на 50-те години на
м. в., т. е.-преди повече от
60 години." Следователно,
подлежи на подмяна от
страна на "Водоснабдяване"
- Добрич. Но ще я бъде  ли
и кога? Само преди 10-ина
дни ни отвориха границата
за Румъния и ни пожелаха
приятно пътуване към север-
ната ни съседка, Европа и
света. Но как да тръгнем,
питам аз?  Мръсни, неуглед-
ни и миризливи ли? А иначе
можем да надуваме фанфа-
рите за еврочленство, ев-
ропредседателство и какви
ли още не хвалебствия. А
ние пенсионерите, газим
калта жадни и мръсни,
забравени и от Бога, и от
царя. По-точно-и от мест-
ната, и от централната
власт. На същия огън се
пекат и жителите на съсед-
ното село Северняк, кои-
то черпят вода от същия
резервоар.  Иде ми да на-
рамя кобилицата с двата
бакъра, та чак  долу до ве-
че забравения кладенец.
Ама вече краката ми не из-
държат на тази над 300-
метрова стръмнина", за-
вършва с гняв патилата си
бившата селска  учителка.

Стоян КАЗАКОВ

” През 1967 г. в Добруджа е постиг-
нат рекордният среден добив от 476 кг
пшеница на декар на площ от 1 300
000 декара. Предпоставките за тези
резултати - висока култура на земеде-
лието, пълноценна квалификация на
ръководителите на селскостопанските
организации и прилагането на интен-
зивните фактори - обуславят и следва-
щите успехи. Границата от 8 000 000
тона зърно годишно е премината, през
1982 г. годишният добив е 10 178 000
тона зърно, средният добив от декар
на пшеница - 463,4 кг за страната.
” През 1961-1965 г. започват комп-
лексната механизация и въвеждането на
индустриалните методи със 7 подсисте-
ми от машини, включително 19 вида
трактори, 73 вида товаро-разтоварни
средства, 22 вида сеялки и разсадъчни
съоръжения, 32 вида за торене, 18
вида за химическа защита, 17 вида за
напояване. От системите от машини са
използвани общо 674 различни вида,
от които 357 са изработени в България.
” За сравнение - до 1944 г. земята е
раздробена на над 12 000 000
парчета (ниви) със среден размер 3.7
декара. През 1934 г., според тогаваш-
но преброяване, 63 % от селяните
владеят 30 % от поземлената площ с
имот до 50 декара, а 11 % - 33 % с
имот над 100 декара. Структурата на
собствеността е: 94 % от земята -
частна, 4.3 % - училищна, 1.5 % -
църковна и манастирска, 0.2 % -
държавна. Дървеното рало е главно
средство за обработка, но към 38 %
от стопаните въобще не го притежават.

Óñïåõèòå íà çåìåäåëèåòî íè ïðåäè 1989 ãîäèíà - â öèôðè è ôàêòè

” Постигнатото обуславя социалното
положение на селяните и на селото,
което се определя от непрекъснатото
увеличаване на селскостопанските
продукти и от големия абсолютен размер
от продукцията на глава на населението.
По този показател през 1986 г. България
стои спрямо СССР (в мярка от 1 кг) при
пшеницата 483 към 281, спрямо САЩ -
към 276, Франция - към 526, Турция -
към  346, Гърция - към 180, Испания -
към 207. България превъзхожда Великоб-
ритания, Испания, Франция, СССР, Турция
и Гърция с 318 кг царевица на глава от
населението и изостава само от САЩ.
Тези данни могат да бъдат допълнени за
слънчогледа, тютюна, доматите, вълната
и яйцата, чието производство, с малки
изключения, надминава обема на
посочените страни. Земята на България -

окрупнена, обработвана с машини,
подсилвана с торове, напоявана обилно,
култивирана научно и ползвана от добри
стопани, се отблагодарява стократно.
Нейната продукция храни България с
екологични продукти и я прави популяр-
на в четирите посоки на света.
” Пряко отношение към жизненото
равнище на хората, обработващи земята,
горите и ловните полета, има производи-
телността на труда, която се изчислява
по общата продукция в съпоставими
цени на единици труд. Индексът при база
100 през 1956 г. достига 195 през 1960
г., 400.8 през 1970 г., 681.6 през 1980
г. и 854.5 през 1986 г., т. е. над осем
пъти се увеличава заплащането за
трийсет години, но въпреки прилаганите
различни системи не се избягва уравни-
ловката. През 1950 г. заплащането е по-

малко от половината спрямо останали-
те сектори. През 1960 г. тази тенден-
ция се запазва, но през 70-те години
се забелязват признаци на стабилно
покачване. Това се допълва от заздра-
вяването на пенсионното дело.
Пенсионирането на работещите в ТКЗС
започва през 1956 г. с до 15 лв. на
месец, през 1959 г. се въвежда лична
пенсия за трудова злополука, през
1961 г. административният персонал и
механизаторите са приравнени със
служителите и работниците от държав-
ния сектор, през 1967 г. двойно е
увеличен минималният размер на
пенсиите на селяните кооператори, от
1975 г. пенсиите им се определят по
общия ред. Допълнителна помощ е
гарантирана при временна нетрудоспо-
собност, при бременност и раждане и
чрез месечните добавки за деца.
” Жизненото спокойствие се изразява
в строителството на жилища в българс-
ките села, които към 1986 г. са
новоизградени в над 65 % от целия
фонд. Социалната увереност се дължи и
на безплатното здравеопазване, и на
безплатното образование, както и на
факта, че по-голямата част от издръж-
ката на младите поколения се поема от
обществото. Сега думите "художествена
самодейност" са позабравени, но през
70-те и 80-те години на ХХ в. в нея се
включват над един милион души по
домовете на културата и читалищата,
създадени в почти всички села.

Използвани са данни от книгата
"От Девети до Десети"
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Преди да потегли към Ар-
тика в първото си плаване
новият ледоразбивач "Андрей
Вилькицкий" мина тържестве-
но по заледената Нева, за да
могат всички в Санкт-Петер-
бург да видят най-мощния
руски дизелов ледоразбивач.
Заради уникалната си манев-
реност той вече получи проз-
вището "танцьор": само за ми-
нута на място прави оборот
на 360 градуса.
Представителното дефиле

на кораба с мощност 22 Мвт
бе замислено като знак на
уважение към града, къде-
то е създаден от компания-
та "Газпром нефт". Преди ме-
сец той издържа всички из-
питания в Балтийско море,
а от януари 2019 г. започва
редовна работа по Север-
ния морски път за целого-
дишно осигуряване достав-
ките от арктически петрол
на световния пазар.
Височината на палубите е

колкото седеметажна сграда.
На борда са прикачени ава-

Рибата е още
в морето…
Неотдавна "Булгартранс-

газ" обяви обществена по-
ръчка за разширяване на га-
зопреносната инфраструкту-
ра от българо-турската гра-
ница до границата със Сър-
бия, по която би трябвало
да премине бъдещото трасе
на разклонението от "Турски
поток". По този начин се
предполага, че се приближа-
ва изпълнението на мечтата
за изграждане на газовия хъб
"Балкан". "Обществената по-
ръчка е под условие и зави-
си от това дали има канди-
дати, които желаят да полз-
ват капацитета. Стойността й
е 2,286 млрд. лева без ДДС",
заяви енергийният министър
Теменужка Петкова. Преди
това процедурата по разши-
ряване на газопреносната ин-
фраструктура беше одобре-
на от Комисията за енергий-
но и водно регулиране
(КЕВР).
По думите на министъра

тази фаза от процедурата
трябва да покаже дали има
интерес от инвеститори в
проекта, които да резерви-
рат капацитет в газопренос-
ната мрежа. Срокът за кан-

"Пионерски дух" в балтийски води
Тези дни най-големият в света строителен кораб

Pioneering Spirit ("Пионерски дух") с международен екип от
специалисти се включи в изграждането на газопровода
"Северен поток-2" в изключителната икономическа зона
на Финландия, съобщи компанията оператор на проекта
Nord Stream 2 AG.
Огромното строително съоръжение влиза в действие по

прокарване на тръбата през Балтийско море след кора-
ба Solitaire, който от септември м.г. досега работеше във
Финландия. Оттук нататък той ще извършва своята дей-
ност в южната част на изключителната икономическа зо-
на на Швеция. Неговата задача е да положи 510-километ-
ровата част от газопровода през следващите месеци. И
двата кораба са собственост на швейцарската компания
Allseas. Pioneering Spirit е с дължина 382 метра, ширина
124 метра и екипаж от 570 души, а Solitaire е с дължина
300 метра, ширина 41 метра и екипаж от 420 души.
По време на полагането на тръбата помощен изследо-

вателски кораб контролира полагането на тръбопровода
по морското дъно. Общо около 370 км от газопровода
вече са положени, казват още от проектното дружество и
добавят, че реализацията му се изпълнява по график.
Същевременно корабът Audacia вече завърши операции-
те по полагане на тръбите във водите на Германия.

"Андрей Вилькицкий"
танцува по Нева
На вода бе спуснат най-мощният
руски дизелов ледоразбивач

рийни катери, има вертолет-
на площадка, пожарна стан-
ция и дори собствена болни-
ца. "Андрей Вилькицкий" не
само може да разчупва ле-
довете и да прекарва стоки
през обширния регион на
Арктика, но и да участва в
спасителни операции. Той е
проектиран за работа в прес-
ните води на Карско море и
устието на река Об, които
почти 200 дни в годината са
покрити с лед, достигащ над
2 м дебелина. Благодарение
на особената форма на кор-
пуса корабът разрязва и
троши леда, а не го изтласк-
ва, както правят атомните
ледоразбивачи. Въпреки то-
ва неговата проходимост не
отстъпва от тази на атомни-
те му предшественици.

"Андрей Вилькицкий" е
оборудван с автопилот  и
джойстикове вместо щурвал.
В техническия му арсенал
са включени спътникови сис-
теми, камери за цифрово
зрение и топловизори. Ком-

пютри осигуряват енергий-
ното снабдяване, включват
генераторите, управляват
температурните и техноло-
гични режими на всички па-
луби. Високото равнище на
автоматизация повишава
ефективността на работа на
екипажа - за изпълнение на
аналогични задачи на други
ледоразбивачи е нужен два
пъти по-многоброен персо-
нал.
Русия запазва позициите

си на основен играч в Арк-
тика и планира да развива
морското корабоплаване по
Северния морски път, осо-
бено като се имат предвид
проектите по добив на нефт
в региона. По прогнози на
експерти към 2023 г. необ-
ходимостта от превоз на
стоки през Арктика ще на-
расне с над 30 процента, а
за да запазят позициите си
на пазара, компаниите ще
имат нужда от непрекъснат
достъп до транспортните ма-
гистрали независимо от го-
дишните природни условия.
Първи в развитието на

собствен флот от ледораз-
бивачи и танкери започнаха

да инвестират петролните
компании. Стимул за това
стана усвояването на едно
от най-богатите разработва-
ни нефтогазови находища на
полуостров Ямал - Новопор-
товското. Неговите запаси
се изчисляват над 250 млн.
т петрол и кондензат и над
320 млрд. куб. м газ.
По данни в отчета на "Газ-

пром нефт" през 2018 г. обе-
мът на добива от Новопор-
товското находище в срав-
нение с миналата година е
нараснал с над 40 процен-
та. Ключова роля в този
процес изигра уникалната
логистична система, благо-
дарение на която продължа-
ва извличането и транспор-
тирането на петрола по Кар-
ско море независимо от при-
родните условия. Строител-
ството на нови ледоразби-
вачи се превърна във важ-
но изискване за осигурява-

нето на цялата верига от до-
бива до доставката на енер-
гоизточниците. След въвеж-
дането на "Андрей Вилькиц-
кий" в експлоатация "Газп-
ром нефт" вече разполага с
два ледоразбивача и шест
танкера за транспортиране
на добития петрол.

"Газпром нефт" продължа-
ва да инвестира в развитие-
то на инфраструктурата на
Ямал в района на терминала
Ново пристанище и планира
да постигне максимална
ефективност в добива и реа-
лизацията на всички видове
въглероди, извличани на по-
луострова. Компанията вече
получи лиценз за проучване
и оценка на запасите от пет-
рол, кондензат и газ в три
ямалски находища. При това
за едно от тях лицензът е до
2150 година - най-продължи-
телният в портфейла от ли-
цензи на компанията.

дидатстване в обществена-
та поръчка ще продължи ме-
сец - до 31 януари 2019 г.
Участниците в процедурата
трябва да подадат обвърз-
ващо искане за добавени ка-
пацитети и в случай на ус-
пешно проведена процедура,
т.е. при положителен резул-
тат от икономическия тест
за жизнеспособност на по-
тенциалния проект, ще под-
пишат обвързващи договори
за пренос. Проектът е част
от цялостната концепция за
построявяне на газоразпре-
делителен център в Бълга-
рия и включва разширение
на газопреносната инфраст-
руктура на страната, изграж-
дане на междусистемни га-
зови връзки със съседните
държави, създаване на бор-
са за търговия с природен
газ и либерализиране на
българския газов пазар.
Европейската комисия още

не е казала окончателната си
дума за евентуалните разк-
лонения от "Турски поток", но
вече набеляза своите огра-
ничения. Еврокомисарят по
енергетиката Марош Шефчо-
вич в интервю за изданието
на комисията Euobserver обя-
ви, че тя може да подкрепи
само проект, който предвиж-
да търговията с газа от раз-
клонението на "Турски поток"

да става чрез хъб "Балкан",
а да не се извършва по тран-
зит директно до другите ев-
ропейски газови хъбове.
Вашингтон - може би от съ-

юзнически и дружески чувст-
ва, още по-категорично се
противопоставя на плановете
разширението на "турската
тръба" да минава през Бъл-
гария. По време на визитата
на заместник-държавния сек-
ретар Джон Съливан у нас яс-
но бе заявено, че САЩ нас-
тояват "за разнообразяване
на газовите доставчици" чрез
интерконектора с Гърция, по
който би трябвало да полу-
чаваме газ от Каспийския ре-
гион. Така за пореден път
България бе сритана под ма-
сата и бе посъветвана да ос-
тави питомното и да гони ди-
вото. Правителството, както
винаги, по важни и съдбонос-
ни за страната проблеми мъл-
чи и само повтаря, че стрик-
тно спазваме европейските
изисквания, а за вашингтон-
ските "препоръки" - нито ду-
ма. А на подготовката да пос-
рещнем разклонението на
"турската тръба" и да си пос-
троим хъб много приляга по-
говорката "Рибата още в мо-
рето, а те тигана готвят".

Nord Stream 2 е получил необходимите одобрения в че-
тири от петте страни, през които трябва да премине.
Работите се извършват в Швеция, Финландия, Германия
и Русия в съответствие с издадените национални разре-
шителни. Извършват се строителни работи на сушата и в
Русия, и в Германия. По проект "Северен поток-2" включ-
ва две линии с обща мощност 55 млрд. куб. м годишно.
Нека напомним, че докато строителството на газопрово-

да върви по график, Европарламентът гласува резолюция
срещу него. Документът е с препоръчителен характер и не
е задължителен за изпълнение. Той обаче ясно говори за
антиевропейската същност на дейността на евродепутати-
те. Те веднага бяха похвалени от Вашингтон, където конг-
ресмени приеха аналогична резолюция. "САЩ се опитват
да попречат на реализирането на проекта, използвайки
всички допустими и недопустими методи, които не са нищо
друго, освен замаскирана нелоялна конкуренция", заяви
говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
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Във винопроизводство е
прието понятието "лоша го-
дина". Тогава - за разлика от
"добрата година", природни-
те условия не са подходящи
за приготвяне на хубаво ви-
но. Вината от "лошата годи-
на" може да се пият, те са
по-евтини, някои дори са с
много хубаво качество, но
все пак винаги има голяма
разлика в сравнение с ви-
ната от "добрите години".
Добра или лоша бе 2018

г. от гледна точка на външ-
ната политика? През тези 12
месеца Русия никъде, нищо
и с никого не загуби, но и
не спечели. Кремъл запази
статуквото по всички глав-
ни направления - Украйна,
Сирия и конфликта със За-
пада, разчитайки на време-
то като на главен и надеж-
ден съюзник. Тя се ръково-
деше от логиката: ако в да-
дения момент не може да
се спечели, без да се отс-
тъпи от целите и червените
линии, които Русия си е на-
чертала още в началото на
конфликта, по-добре е тези
позиции да се отбраняват,
да се устоява на натиска и
да се задържа пауза с пер-
спективата, че в бъдеще ще
бъде по-благоприятна.

2019 година също не обе-
щава големи успехи и про-
биви на руската външна по-
литика. Нещо повече, тя мо-
же да се окаже толкова ло-
ша, колкото миналата, и до-
ри още по-несполучлива. Ва-
рианти за благоприятна иг-
ра не се забелязват, а за
да открие нови възможнос-
ти, руската дипломация ще
трябва да направи радикал-
на преоценка на интереси-
те и задачите, или да по-
търси нови градивни мирни
решения в рамките на реа-
лизираната политическа
стратегия. В противен слу-
чай състоянието на задъне-
на улица ще се задържи като
норма, която може да се
проточи до президентската
кампания през 2004 г. и да
усили синдрома на умора от
властта сред избирателите.
С други думи - да стесни
свободата на действие на
Кремъл вече във вътреш-
ната политика.
През 2019 година не се

очертават условия за норма-
лизация на отношенията меж-
ду Русия и Запада. Оформя-
щият се баланс на рискове-
те и възможностите говори,
че първите превишават вто-
рите. Полученият от демок-
ратите на последните избо-
ри контрол над Камарата на
представителите в Конгреса
на САЩ заплашва със засил-
ване натиска срещу Русия и
стесняване на пространство-
то за маневри за външната
политика на администрация-
та на Доналд Тръмп. Кама-
рата на представителите раз-
полага с достатъчно голям
комплект от инструменти, за
да сдържа и да коригира вън-
шната политика на правител-
ството чрез законотворчес-
ки процедури, възбуждане на
разследвания и тематични де-

Лоша година с неясни последици
През 2019-а не се очертава перспектива за уреждане на конфликтите

бати по отношение на изпъл-
нителната власт и по този на-
чин да принуждава админис-
трацията да дава публични
обяснения за политиката си,
включително и към Русия.
Това ще позволи не само

да бъде запазена във вът-
решния американски дневен
ред "токсичната" руска те-
ма, но и при необходимост
тя да бъде изострена в рам-
ките на фронталния натиск
срещу администрацията в
навечерието на следващата
президентска кампания
през 2020 година. Очаква се
също приемането на нов за-
конодателен пакет от санк-
ции. За Кремъл той ще оз-

начава, че всякакви прего-
вори с Белия дом за Украй-
на, Сирия и Иран стават на-
пълно безсмислени. В ре-
зултат на това диалогът мо-
же да продължи, но нито
един от участниците няма да
е в състояние да постигне
резултат, без съществено
да промени изходните си по-
зиции в ущърб на своята ре-
путация.
Главна интрига в изборите

за Европейски парламент
през пролетта на 2019 годи-
на е възможният прилив на
дясна популистка вълна.
Ефектът обаче може да бъ-
де и обратен - консолида-
ция на управляващия евро-
пейски елит, който се опа-
сява от "активната намеса на
Русия" във вътрешната по-
литика на европейските
страни и затова смятат сан-
кциите за единствен ефек-
тивен инструмент за натиск
срещу Кремъл. В отговор на
проявата на симпатии към
руския лидер от страна на
десните популисти със си-
гурност ще последва разм-
ножаване на слуховете за
"руската следа", за "чуждес-
транно инвестиране" и раз-
растване на антипатията към
Русия.
Възможно е резултатите от

изборите за Европарламент
да ударят преди всичко по
"умерения лагер" в полити-
ческия пейзаж - по онези,
които открито говорят за не-
обходимостта от свежи идеи
и нови пътища за нормали-
зация на отношенията с Кре-
мъл. Те ще бъдат принудени
или да притъпят своята ак-

тивност, или да се присъе-
динят към привържениците
на лагера за запазване на
сегашния вектор на полити-
ката към Русия. Ясно е, че
всичко това няма да наст-
ройва европейците към ком-
промис на масата на прего-
вори с Москва. А при небла-
гоприятно развитие на съби-
тията - особено в случай на
възникване на някакви изк-
лючителни ексцеси, руската
тема в Европа ще се усили
в същата "токсична" посока,
както и в САЩ.
Конфликтът в Сирия изг-

лежда преминава в състоя-
ние на все още крехко рав-
новесие, когато деескалаци-

ята става за сметка на фак-
тическото разделение на
страната на три части. Нап-
редването на правителстве-
ните сили при подкрепата на
Русия и Иран се опират в гра-
ниците на интересите на дру-
гите международни играчи -
Турция и Катар, от една стра-
на, и САЩ и останалите стра-
ни от Персийския залив - от
друга. Участниците в конфлик-
та не могат да стигнат до съг-
ласие по ключовия параме-
тър на политическото регу-
лиране - транзита на власт-
та от Асад към ново прави-
телство. Според позицията на
Запада Русия и Иран се стре-
мят да създадат прецедент с
победата на Асад в граждан-
ската война с помощта на
външна намеса и по тази на-
чин да покажат алтернатива
на практиката на Запада да

сменя режими.
В действията на Москва и

Техеран Западът вижда же-
лание след конфликта Сирия
да бъде "законсервирана"
под контрола на Асад и на
неговите поддръжници. На
свой ред някои западни
страни, Турция и страните
от Залива са готови да при-
емат запазването властта на
Асад, но само по време на
преходния период. В резул-
тат от подобна перспектива
разпадането на Сирия на ня-
колко - в една или друга сте-
пен нелегитимни правител-
ства, се превръща в реал-
ност. Засега такова реше-
ние може би, е добро за За-

пада и за близкоизточните
играчи, които успяват да
осуетят възстановяването
на цялата страна под власт-
та на Асад. За Русия обаче
това е лошо, тъй като ста-
туквото не позволява Запа-
дът да бъде поставен пред
факта на победата на сегаш-
ното правителство в Сирия,
с която би трябвало да се
примири и да намали ост-
ротата на сирийската тема
в контекста на нормализи-
ране отношенията със САЩ
и ЕС.
През 2019 година има

всички предпоставки уреж-
дането на украинската кри-
за също да бъде поставено
на пауза. Почти през цялата
година Украйна ще се нами-
ра в състояние на перманен-
тна избирателна кампания -
първо през март трябва да

преминат президентските из-
бори, а през октомври - пар-
ламентарните. В ситуация,
когато за деблокирането на
политическия процес в Дон-
бас нито една политическа
сила няма да рискува да по-
еме отговорност, за да не из-
губи избиратели, съществен
прогрес в преговорите не
може да се очаква. От дру-
га страна, отсъствието на
предпоставки и възможнос-
ти за компромис в рамките
на изпълнението на Мински-
те споразумения не позво-
лява на Русия да излезе на
траектория към подобрява-
не отношенията със Запада.
Шансът, който проблесна

пред вероятното подобрява-
не на отношенията с Евро-
па, като следствие от изли-
зането на САЩ от иранска-
та сделка и възстановяване-
то на санкциите, е твърде ог-
раничен. ЕС и Русия ще про-
дължат заедно да заобика-
лят ограниченията и да се
опитват да създадат меха-
низми за своите компании и
банки. Но в демонстрирана-
та решителност прозира мно-
го повече политика и жела-
ние да накажат САЩ, откол-
кото трезво съобразяване с
бизнес интересите. Европей-
ският бизнес вече започна
да разбира, че играта не си
струва усилията и в края на
краищата те ще бъдат нап-
разни. Търговията със САЩ
за европейските компании е
много по-важна, отколкото
сравнително малкия иранс-
ки пазар. Освен това Русия
няма нищо против да извле-
че полза от изтласкването на
иранския петрол от европей-
ския пазар.
И накрая, през 2019 го-

дина в Германия не са изк-
лючени предсрочни парла-
ментарни избори, до които
може да се стигне, ако Ан-
гела Меркел бъде принуде-
на да се оттегли. През пос-
ледните години германски-
ят канцлер играеше главна
роля в провеждането на об-
ща европейска политика към
Русия, съчетаваща умерен
натиск и диалог. Няма ос-
нования да се предполага,
че след евентуална оставка
на Меркел европейската по-
литика ще свърне от изб-
рания курс. На Европа оба-
че ще й потрябва време за
да определи и приеме, фор-
мата на новото лидерство и
да направи оценка на перс-
пективата пред преговори с
Русия.

"Лошата година" не дава
индулгенция за бездействие.
На Запад се засилва усеща-
нето за навлизане в задъ-
нена улица, настъпва осъз-
наване на факта, че Русия
няма да промени политика-
та си под външен натиск.
Москва обаче не трябва да
губи време. Руската дипло-
мация не бива да допуска
замразяване на преговори-
те по всички важни в мо-
мента проблеми. Трябва да
предложи нови идеи - така,
че Западът да не губи инте-
рес и мотивация към конст-
руктивен диалог с нея.

(actualcomment.ru)

Срещата в края на октомври в Истанбул на четиримата лидери - Меркел, Ердоган, Путин
и Макрон, бе рядък опит да се открият нови възможности и форми на диалог
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ФЛОРИАН ШМИЦ

Безрабо-
тицата и без-
перспектив-
ността карат
мнозина млади гърци да на-
пуснат страната си. Други се
отдават на протест. Участни-
ците в традиционните леви
демонстрации обаче стават
все по-малко. Крайнодесни-
те набират сила.

"Има една снимка от тази
година, която символизира
много добре състоянието на
днешното гръцко общество.

На една ученическа демон-
страция срещу споразумени-
ето за името на Македония
едно момче язди кон. На гър-
ба му се вее гръцкото знаме,
а момчето се е вторачило в
мобилния си телефон.

Младеж, който се изявява
от една страна като Алексан-
дър Велики, но същевремен-
но сърфира в интернет. Това
е днешна Гърция", казва со-
циоложката Александра Ко-
ронайо.

Тя е професор и декан на
Института по социология в
Атинския университет. В сът-
рудничество с 14 европейски
университета от 2011 година
насам тя изследва десните
нагласи сред гръцките мла-
дежи.

ДЕМОНСТРИРАМ,

СЛЕДОВАТЕЛНО
СЪЩЕСТВУВАМ

Според актуалните й про-
учвания в последно време
крайнодесните са в подем. А
за това допринасят най-вече
спорът с Македония и бежан-
ската криза. Теми, които на-
караха мнозина младежи да
излязат по площадите.

По традиция всъщност ле-
вичарите в Гърция са онези,
които се събират редовно и
протестират. И то не само по
актуални поводи, но и в дни,
в които се честват важни ис-
торически събития.

"В Гърция съществува ед-
на култура на левите демон-
страции, която е тясно свър-
зана с диктатурата. Едно вре-
ме демонстрациите бяха заб-
ранени и тогава се стигна
до бунта в Политехническия
институт в Атина през 1973
година", казва социоложката.

Навремето военната хунта
потуши с кръв бунта на сту-
дентите и с това подписа соб-
ствената си смъртна присъ-
да. Участниците в бунта се пре-
върнаха в герои, положили
основите на постдиктаторска
Гърция.

Оттогава насам универси-
тетите са свободна от поли-
ция зона. В тях има полити-
чески студентски движения от
целия политически спектър.

Но призивите за протес-
ти идват най-вече от левия
лагер. Левите се солидари-
зират с другарите си анар-
хисти, настояват за свобод-
но образование, по-добри ус-

Протестната култура в Гърция -
здраво вплетена в обществото
Левите в съюз с анархистите издигат
лозунга "Долу капитализма!"

ловия в университетите и ви-
наги издигат лозунга "Долу
капитализма!".

Протестната култура в Гър-
ция е по-здраво вплетена в об-
ществото, отколкото в други
европейски страни, обяснява
Александра Коронайо. Днес тя
е също така израз на едно вът-
решно неравновесие.

"В Гърция имаме проблем
с идентичността. Съществу-
ва конфликтът с антична
Гърция, която бива просла-
вяна в учебниците. Но по-
новата история се съсредо-
точава най-вече в политичес-
ките и икономически проб-
леми. Когато човек се пог-
ледне в огледалото, не виж-
да античен гръцки герой, а
съвременник с проблемите
на нашето време", казва тя.
БЕЗРАБОТИЦА И БЕЗ-
ПЕРСПЕКТИВНОСТ
Днес младите гърци не се

оповават на оптимистични-
те прогнози на техния пре-
миер и неговите европейски
колеги. В Гърция цари без-
перспективност. Безработица-
та е висока, мнозина обръ-
щат гръб на родината. Няма
и следа от някакъв подем.

От дългогодишната криза
е засегната най-вече средна-
та класа. Именно онези се-
мейства, които изпращат де-
цата си да следват и играят
решаваща роля за самочувс-
твието на страната.

"Тези младежи вече не се
идентифицират с Гърция и не
виждат перспектива в страна-
та. В някои случаи родители-
те им ги насърчават да я на-
пуснат. Те ги съветват: Тръг-
вай и не се обръщай назад!",
казва Александра Коронайо.

Според социологическите
проучвания повечето младе-
жи в Гърция вярват в демок-
рацията и свободните избо-
ри. Същевременно имат усе-
щането, че не могат да ока-
жат влияние върху сегашна-
та ситуация.

"Сегашните протести се во-
дят преди всичко от емоции-
те. Насъбрал се е много гняв.
От нашите проучвания виж-
даме, че младежта търси но-
ви форми на израз. И то не
само в Гърция, а навсякъде в
Европа. Младежите не искат
само да събират подписи, а
да оказват пряко влияние", до-
пълва социоложката.

Наблюдава се и една не-
гативна тенденция. Въпреки
че медиите постоянно инфор-
мират за сблъсъци с леви де-
монстранти, броят на участ-
ниците в левите демонстра-
ции намалява значително.
В РЪЦЕТЕ НА КРАЙНО-

ДЕСНИТЕ
От това положение пече-

лят най-вече крайнодесните
групировки. Покрай кризите
и икономическите проблеми
на страната партия като фа-
шистката формация "Златна
зора" успяха да спечелят

Момче язди кон на ученическа демонстрация в Атина
срещу споразумението за името на Македония. На гърба

на младежа се вее гръцкото национално знаме.

Младежи протестират в Атина срещу безработицата в Гърция, която за мнозина е най-
големият бич на днешното общество. Като цяло в страната на протести излизат предимно

младите хора, които се чувстват най-засегнати от днешната криза.

Стотици ученици са излезли на протестна демонстрация в Атина срещу расизма и омраза-
та към чужденците. Гърция е притегателна точка за приземяване на съдовете с мигранти

от Средиземно море. Бежанците обаче не се задържат дълго там и се устремяват
към Централна и Западна Европа.

привърженици.
А бежанската тематика и

омразата срещу премиера
Ципрас заради споразумени-
ето с Македония дава нов
тласък на десните.

"Все по-често се стига до
сериозни сблъсъци, провоки-
рани от десни демонстранти",
твърди журналистът Костас

Кукумакас.
"В повечето случаи това

са малки групи, които обаче
много добре знаят как да на-
сочат вниманието върху се-
бе си. На тях се дължи и фак-
тът, че дори гимназиални
ученици излизат на улицата
и издигат националистичес-
ки лозунги. Зад младежите

стоят партии като "Златна
зора", но и части от консер-
вативната опозиционна пар-
тия "Нова демокрация" в Се-
верна Гърция", казва той.

"А всъщност за много от
учениците водещият мотив е
този, че един ден няма да хо-
дят на училище", добавя Кос-
тас Кукумакас.

Александра Коронайо пот-
върждава това мнение.

"Златна зора" не ходи са-
мо по училищата, но посе-
щава и спортните дружества,
където има непосредствен до-
пир до младежите и където
може да популяризира своя-
та идеология", казва тя.

"Политиците не се вслуш-
ват в гласа на младите хора.
Политиците не разбират, че
за младите не е достатъчно
на всеки 4 години да отидат

да гласуват", допълва Алек-
сандра Коронайо.

Много леви активисти от-
давна са се простили с меч-
тата за някаква  политичес-
ка промяна. И по този на-
чин оставят изконната леви-
чарска традиция на общест-
вения протест в ръцете на
крайнодесните.

Снимки
Интернет
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МИХАЕЛА РОДИНА

Единият е
държавният
глава, а дру-
гият е нари-
чан "г-н председател" (дума-
та за президент и председа-
тел на румънски е една и съ-
ща).

От 2 години Ливиу Драг-
ня - силният човек на уп-
равляващата левица в Румъ-
ния, и Клаус Йоханис - ли-
дерът на центристката десни-
ца, са на противоположни
позиции по почти всички
въпроси, а и сега, след като
Букурещ пое ротационното
председателство на ЕС от 1
януари.

56-годишният Ливиу
Драгня се виждаше като пре-
миер след ясната победа на
неговата Социалдемократи-
ческа партия (СДП) на пар-
ламентарните избори в края
на 2016 г.

Единият е осъден
на строг затвор

Но неговата амбиция бе
възпряна от наложена му ус-
ловна присъда за изборни
измами, която не му позво-
лява да се стреми към по-
добна длъжност.

Макар че трябваше да се
задоволи само с поста пред-
седател на Камарата на де-
путатите, Ливиу Драгня на
практика е диригентът на
мнозинството и демонстри-
ра своята власт, като отстра-
ни двама премиери за пери-
од от 7 месеца, преди да но-
минира през януари 2017 г.
Виорика Дънчила - "перфек-
тната марионетка", според
неговите критици.

От 2 години този строен

ЛЕОНИД БЕРШИДСКИ

Унгарският премиер Виктор Ор-
бан прокара редица непопулярни за-
кони, които предизвикаха масови
протести и отделни прояви на наси-
лие.

Автократичният лидер изпробва
границите на допустимото с риско-
ваните си политически маневри и
ако не направи крачка назад, риску-
ва да изгуби превъзходството си.

Откакто партията му Фидес спе-
чели абсолютно мнозинство на из-
борите през април и го направи пре-
миер за трети пореден мандат, Ор-
бан започна да затяга хватката си
върху страната. През последните сед-
мици той започна стремителна ата-
ка срещу последните останали пре-
пятствия пред властта му.

В края на ноември над 400 ме-
дии, основани или закупени от съ-
юзници на Орбан, бяха обединени
в организация с идеална цел, наре-
чена Фондация "Централноевропей-
ски печат и медии". Премиерът изк-
лючи тази организация от регула-
торния контрол, като я обяви за
"стратегическа".

През декември основаният от

Провокативният Ливиу Драгня дирижира
мнозинството в румънския парламент
Пасивният и невъзмутим президент Клаус
Йоханис се отказа от сдържаността

Лидерът на управляващата Социалдемокра-
тическа партия Ливиу Драгня не изключва

вариант за кандидатура на лидера на
коалиционния партньор в правителството
АЛДЕ Калин Попеску Таричану на прези-
дентските избори след 11 месеца. Драгня

заяви наскоро, че целта на СДП е бъдещи-
ят президент да бъде кандидат на двете
партии от управляващата коалиция.

Румънският президент Клаус Йоханис
пристига на среща на ЕС в Брюксел на 22
март 2018 г. От 1 януари 2019 г. Румъния

пое 6-месечното председателство на Съвета
на ЕС. Това е особено изпитание за Йоха-
нис насред пороя от критики срещу поведе-
нието на властите в Букурещ. За пръв път в

последното десетилетие държава, която
поема председателството, бива предварител-

но обвинявана в неподготвеност.

мъж с прошарени мустаци
увеличава щедрите обещания
към електората - основно от
селските и бедните райони,
на политическата формация,
наследница на комунистичес-
ката партия.

Но Драгня съсредоточи
усилията си основно върху
смекчаване на наказателното
законодателство и огранича-
ване на дейността на нацио-
налната антикорупционна
прокуратура, казвайки, че ис-
ка "да сложи край на злоупот-
ребите, на които са станали
жертва милиони румънци".

Противниците на Драгня
го подозират, че иска да оне-
вини себе си, тъй като той е
обвинен по още 2 дела, а по
едното от тях получи през
юни втората си присъда - на-
казание строг затвор за зло-
употреба със служебно поло-
жение.

Присъдата още не е вляз-
ла в сила, защото тече об-
жалване. Отговорните евро-
пейски представители упрек-
ват Драгня, че подкопава
усилията на антикорупцион-
ното правосъдие.

Другият е излизал
на протести

Драгня оттогава засили
нападките си по адрес на ЕС,
като го обвини, че "се на-
месва" във вътрешните дела
на страната - един сувере-
нистки подход, който напом-
ня на подхода на унгарския
премиер националист и кон-
серватор Виктор Орбан.

Този обрат и все по-авто-
ритарният стил на този на-
роден представител от южна-
та част на Румъния, който пое
ръководството на СДП през
2015 г., са оспорвани от ня-

кои критици в партията.
"Драгня вече не е чове-

кът, когото познавах: засле-
пен е от власт, високомерие
и въображаеми страхове",
заяви неотдавна депутатът
Марчел Чолаку.

Избран за президент за
всеобща изненада през 2014
г. срещу кандидата на СДП,
59-годишният Клаус Йоханис
е обречен от самото начало
на встъпването си в длъж-
ност на бурно съвместно съ-
жителство с левицата, която
той обвинява в подкопаване
на правовата държава.

Този мъж с внушителна
фигура обича да демонстри-
ра строгост и сериозност,
приписвана на германското
малцинство, от което произ-
лиза. Той замени спокойния
живот на кмет на град Си-
биу с "голямата политика",
което му отне известно вре-
ме да влезе в ритъм.

Описван някога като "па-

сивен и невъзмутим", той се
отказа от сдържаността, за да
опита да се противопостави
на някои проекти на СДП.

През януари 2017 г. Кла-
ус Йоханис не се поколеба
да излезе на улицата, за да
отхвърли, заедно с хиляди
протестиращи, първия опит
на СДП да смекчи наказа-
телния кодекс.

Предстоят изборите
за държавен глава
Оттогава Йоханис води

окопна война, увеличавайки
жалбите до Конституционния
съд и отказвайки да назначи
министри или прокурори, же-
лани от парламентарното
мнозинство.

"Ще направя всичко, кое-
то зависи от мен, за да не се
върне Румъния назад, що се
отнася до независимостта на
съдебната система", заяви в
средата на декември прези-

дентът. Той също така кри-
тикува "неподготвеността" на
правителството да се справя
с ротационното председател-
ство на ЕС.

Неговите привърженици
понякога го упрекват, че е
позволил на СДП да надде-
лее по важни закони, реаги-
райки късно или с недоста-
тъчна решителност.

Социалдемократите го об-
виняват на свой ред, че "бло-
кира работата на правителс-
твото" и че "нарушава конс-
титуцията" и заплашиха не-
колкократно да го отстранят
от длъжност.

Перспектива, която дър-
жавният глава отхвърля с ус-
мивка, смятайки, че подоб-
на стъпка само би увеличи-
ла шансовете му да спечели
втори мандат на президент-
ските избори през декември
2019 г., на които Клаус Йо-
ханис  би могъл да се изп-
рави срещу Ливиу Драгня.

Орбан започва да затяга хватката си над Унгария

Виктор Орбан се отнася презрител-
но с опозиционните политици,

журналистите и активистите, които
протестират срещу неговите мерки.

Той отдавна знае, че те не са
достатъчно многобройни или
решителни, за да му създадат

проблеми.

Джордж Сорос Централноевропейс-
ки университет обяви, че ще се пре-
мести във Виена, след като няколко
години води борба да остане в Буда-
пеща.

Орбан се отнася презрително с
опозиционните политици, журналис-
тите и активистите, които протести-
рат срещу тези мерки. Той отдавна
знае, че те не са достатъчно мно-
гобройни или решителни, за да съз-
дадат проблеми.

Този път обаче той може би до-
пусна тактическа грешка: Фидес про-
кара нови трудови закони, които
позволяват на работодателите да въз-
лагат до 400 часа извънреден труд
годишно, вместо сегашните 250, и
да отлагат заплащането им до 3 го-
дини вместо до една.

Налага авторитарен
модел

Мярката е аргументирана със
стремежа да се реши проблемът с
недостига на работна ръка и работ-
ниците ще имат възможност да от-
казват да полагат извънреден труд.
Синдикатите обаче посочиха, че ра-
ботодателите разполагат с достатъч-

През последните години унгарците
обикновено не бяха особено склон-
ни да се включват в масови протес-
ти, а когато го правеха, тези проя-
ви обикновено протичаха относител-
но мирно.

Дори след падането на комуниз-
ма в страната имаше по-малко про-
тести, отколкото в Полша или Из-
точна Германия. Когато обаче ун-
гарците се ядосат, властите трудно
успяват да ги успокоят.

Орбан успешно отблъсква опити-
те на представители на ЕС да озап-
тят авторитарните му импулси. Въп-
реки всички критики, Фидес остава
член на най-голямата група в Евро-
пейския парламент, тази на десно-
центристката Европейска народна
партия.

Потискането на вътрешнополити-
ческите протести срещу закони, кои-
то пряко влияят на ежедневието на
обикновените граждани, е по-труд-
но начинание, дори в относително
кротката Унгария. Орбан може би
надценява способността си да води
борба на няколко фронта едновре-
менно.

Агенция Блумбърг

но начини да окажат натиск на под-
чинените си да приемат да работят
извънредно.

Снимки Пресфото БТА/Интернет
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ИСАБЕЛ МАЛСАН

Го р с к и
пожари в
Ш в е ц и я ,
най-слабата реколта от кар-
тофи в историята, клане на
цели стада заради недостига
на фураж - селскостопански-
те производители в Европа
вече не могат да преброят
последиците от сушата, коя-
то сполетя северната част на
континента през изминала-
та 2018 г.

Според германската мете-
орологична служба сушата
миналото лято е била най-
продължителната от начало-
то на регистрите преди 140
години.

Навсякъде добивите на зе-
ленчуци, плодове, зърнени
култури и фураж намаляха.

Рядко изключение стана-
ха лозовите насаждения, ко-
ито по-скоро спечелиха от го-
рещината. Реколтата беше
изключително обилна в об-
ластта Шампан, Франция.

Пържените картофи оба-
че ще поскъпват. Производ-
ството на консервирани кар-
тофи на практика се е свило
"най-малко с 20 процента" в
сравнение с предходната
2017 г. в 4 от петте основни
страни производители в Ев-
ропа (Германия, Белгия,
Франция и Холандия), като
количествата им в Германия
достигнаха най-ниските си
нива в историята.

Швеция произведе по-мал-
ко картофи дори и от 1867
г., годината на големия глад,
а шведската реколта от зър-
нени култури намаля с 59
процента в сравнение с 2017
г. (по информация на Дър-
жавната агенция за селско
стопанство).

Извънредни
помощи

В Австрия щетите са оце-
нени на над 210 млн. евро,
от които 130 млн. са само за
фуража.

Във френските региони
Гранд Ест, Бургундия-Франш
Конте, Централния масив и
Алпите недостигът на фураж
е особено остър, а общите
загуби се оценяват на стой-
ност между 1,5 и 2 млрд. ев-
ро от Националната федера-
ция на синдикатите на селс-
ките стопани.

"70 френски департамен-
та ще се възползват от ре-
жима при селскостопански
бедствия, тъй като става ду-
ма за суша, съпоставима по
въздействието си с тази от
2003 г., която вече бе опре-
делена за историческа", под-
чертава Жоел Лимузен от
Националната федерация на
синдикатите на селските сто-
пани.

Невижданата суша в Европа убива
земеделците, реколтите, добитъка
Пасищата не позеленяха чак до
есента заради липсата на валежи

Птичар минава с празни ръце по пресъхнало и напукано речно корито в Холандия това
лято. Такава суша не помнят земеделските производители в страната от лятото на 2007 г.,

когато половината им реколта беше съсипана от безводието.

Добивите на картофи в Северозападна Европа миналата
есен се оказаха с 20 процента по-ниски от средните през
последните 30 години. В тази част на континента картофи-

те са основна храна, какъвто е хлябът за българина.

Крави и телетата ядат сено от специална ясла с навес против дъжд на голо пасище в
Райнберг, Западна Германия, през юли. Германските земеделски производители не успяха

миналата година да съберат достатъчно зимни запаси фураж.

Сушата бе изключително
продължителна, а пасищата
така и не позеленяха чак до
есента заради липсата на ва-
лежи. Във Франция 30 про-
цента от засетите с рапица
площи така и не дадоха плод.

Извънредни помощи бя-
ха отпуснати в Германия (340
млн. евро), Швеция (115 млн.
евро) и Австрия (60 млн. ев-
ро), като в по-голямата част
от засегнатите страни бяха
предоставени и европейски
средства.

Принудително клане
на добитък

Заради недостига на фу-
раж и сено, които често се
намират само на изключи-

телно високи цени, се стиг-
на до принудително клане на
крави.

В провинция Горна Авст-
рия, която е основният ре-
гион за отглеждане на крави
в Австрия, цените на фура-
жа и сеното се покачиха със
7 процента в сравнение с
нормалните, а плащаните на
животновъдите цени спадна-
ха с 18 процента в сравне-
ние с пролетта.

Във Великобритания слу-
чаите на принудително кла-
не на животни станаха с 30
хил. повече, а броят на не-
жизнеспособните агнета се е
повишил с 1 млн. повече в
сравнение с предходната
2017 г. (по информация на
Националния фермерски съ-
юз).

Във Франция "декапита-
лизацията" на даващия мля-
ко добитък започна с увели-
чаване от 7,5 процента на
случаите на клане на дава-
щи мляко крави през октом-
ври в сравнение с октомври
предходната година, което от
своя страна доведе до спад в
цената на месото.

Някои животни се прода-
ваха за 2,80 евро за килог-
рам през декември, "а са не-
обходими 4,50 евро, за да
покрият цената на производ-
ството", казва със съжаление

Лимузен, който се опасява
голям брой животновъди да
не прекратят дейността си
през следващата пролет.

Изграждат се
водоснабдителни

мрежи
Броят на случаите на при-

нудително клане на животни
не е голям в Германия и в
Холандия, където животновъ-
дите разполагат със запаси
от сено още от 2017 г..

Бъдещата Обща европей-

ска политика на ЕС в област-
та на селското стопанство
обаче, която е в процес на
изготвяне за периода след
2021 г., "ще помага на про-
изводителите да се справят с
последиците от климатични-
те изменения", предупрежда-
ва Естер де Сноо от холанд-
ската Организация за земе-
делие и растениевъдство.

Във Великобритания, ко-
ято напуска Европейския съ-
юз, Националният фермерс-
ки съюз настоява за мерки,
които ще позволят на секто-
ра да се справя с бъдещите
суши.

Съюзът иска производст-
вото на хранителни стоки

във Великобритания да бъде
поставено като приоритет за
водоснабдителните мрежи и
инвестирането при изграж-
дането на водоизточници от
първостепенна важност.

Изправени пред предизви-
кателствата на климата, стра-
ните членки на ЕС ще могат
да използват част от фондо-
вете, които до този момент
се използваха за директни
помощи за селските стопа-
ни, за опазването на окол-
ната среда, заяви пред жур-
налисти в Брюксел Еймерик

Берлинг от Генералната служ-
ба на Европейската комисия
по селското стопанство.

Не икономисват
вода за поливане

"Ключовите думи са ино-
вация и предвиждане. Тряб-
ва Общата европейска поли-
тика да позволява на селс-
ките стопани да могат наис-
тина да се справят с риско-
вете и да извършат преван-
тивни дейности като напри-
мер складирането на вода и
развиването на система за
осигуряване" и за пасищата
с помощта на направени от
сателит карти, които стават

все по-прецизни, твърди Ли-
музен.

Според неотдавнашно из-
следване предвидените от
Общата политика за селско-
то стопанство мерки за 2014-
2020 г. в областта на селско-
то стопанство, околната сре-
да и климата, имащи за цел
намаляване на добива на во-
да за поливане, "повсемест-
но са били със слаба ефи-
касност" в Гърция, Румъния,
Италия и Испания, тъй ка-
то не са били прилагани от
селските стопани.

Снимки Интернет
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СРЯДА 15.  ÂÚÇÕÎÄ

МАРК БЪРЛИ

Президен-
тът на Бра-
зилия Жаир
Болсонаро, който встъпи в
длъжност на 1 януари, обе-
ща радикални промени в пър-
вата по сила държава в Ла-
тинска Америка, след повече
от 15 години лява и центрис-
тка политика. Макар че край-
нодесният президент може да
разчита на голяма популяр-
ност - 75 процента от бра-
зилците мислят, че решения-
та, които вече е обявил, са
във "вярна посока", предиз-
викателствата, които ще се по-
явят пред правителството му,
ще са огромни.

ИКОНОМИКАТА
Бразилия е голям износи-

тел, но излиза от една исто-
рическа рецесия, заличила
ползите от периода на бла-
годенствие, който страната
преживя преди десет години.
Болсонаро назначи ултрали-
берала Пауло Гуедес за ми-
нистър на икономиката, за
да осъществи поредица от ре-
форми, целящи да намалят
дълга (76 на сто от БВП през
октомври), по-специално
приватизация, данъчна ре-
форма и политика на насър-
чаване на чуждестранните
инвестиции. Един от най-ще-
котливите въпроси ще бъде
реформата на пенсионната
система, която налага конс-
титуционни промени.

Либералната партия на
Болсонаро няма мнозинство
в Конгреса. За да прокара ре-
формите, той трябва да изг-
ради съюзи с различни кон-
сервативни групи. Според
консултантската компания
"Юрейша груп" тези рефор-
ми са "истинско предизвика-
телство". Силната подкрепа,
с която се полза Болсонаро,
може да му даде законодател-
ната "огнева мощ", от която
се нуждае, особено ако започ-
не бързо реформите, подчер-
тава компанията, която все
пак допълва, че "се очакват
драматични дебати" в Конг-
реса."Болсонаро ще има
проблеми с прилагането на
фискалната си програма",
смята и Майра Родригес Ва-
ядарес, американска консул-
тантка и специалистка по ла-
тиноамериканската политика
в консултантската фирма Ем

Новият президент Жаир Болсонаро
обещава радикални промени Експерти

прогнозират
"опасен период"
за Бразилия

Крайнодесният политик Жаир Болсонаро встъпи на 1 януари
в длъжност като президент на Бразилия. Той обеща да смаже
корупцията, да се пребори с престъпността и насилието и да

насърчи икономическия растеж на южноамериканската
страна. Болсонаро положи клетва пред Националния конгрес
в столицата Бразилия. Той призова бразилските депутати да
му помогнат да "освободи окончателно" страната от "хомота
на корупцията, престъпността, икономическата безотговор-

ност и от идеологическата примка".

Жаир Болсонаро и съпругата му Мишел по време на
церемонията преминаха през града в ролсройс кабриолет,
а демонстранти скандираха лозунга му от предизборната

кампания "Бразилия над всичко. Бог над всички"

Десният националист Жаир Болсонаро положи на 1
януари клетва и встъпи официално в длъжност като 38-ия
президент на Бразилия. "Призовавам всички конгресме-
ни да ми помогнат да спася Бразилия от корупцията,
престъпността и идеологическото подчинение", заяви той
в кратката си реч пред Националния конгрес в столицата.
63-годишният бивш армейски капитан призова за тази
цел да бъде сключен "истински пакт между обществото,
изпълнителната, законодателната и съдебната власт".

Новият държавен глава потвърди желанието си да во-
ди ултраконсервативна политика. Обеща да спазва "юдео-
християнските традиции" и да се бори срещу преподава-
нето на "джендър идеологията" в училищата. Повтори
намерението си да либерализира носенето на оръжия и
заяви, че политиката му "ще подготви децата за пазара
на труда, а не за политически активизъм".

Церемонията в парламента бе бойкотирана от леви-
цата.

Стотици хиляди привърженици на новия крайнодесен президент на Бразилия Жаир Болсо-
наро приветстваха встъпването му в длъжност. "Дадохме глас на тези, които нямаха
такъв", заяви Болсонаро в речта си от двореца Планалто, където получи зелено-жълта

президентска лента от предшественика си Мишел Темер.

лия, е неблагоприятно за
икономиката. Що се отнася
до дългосрочниите цели, ка-
то инвестициите в инфраст-
руктурата и професионално-
то обучение, те до голяма сте-
пен се пренебрегват, казва
Родригес Ваядарес.

ДИПЛОМАЦИЯТА
Скъсвайки с традицията

на мултилатерализма в Бра-
зилия, външната политика
ще бъде вдъхновена донякъ-
де от тази на американския
президент Доналд Тръмп, от
когото Болсонаро се възхи-
щава. Новоизбраният прези-
дент обяви изтеглянето на
страната от Глобалния пакт
за миграцията и може да
направи същото с Парижко-
то споразумение за климата.
Възможно е също да реши
да премести в Ерусалим бра-
зилското посолство в Изра-
ел. Освен това той се отнася
враждебно към по-нататъш-
ните инвестиции на Китай в
Бразилия и даде да се разбе-
ре, че неговото правителст-
во ще направи всичко въз-
можно "в рамките на демок-
рацията" срещу социалисти-
ческите правителства в Куба
и Венецуела.

"Дали той ще рискува да
предизвика напрежение, ка-
то възприеме твърд подход
към Венецуела? Болсонаро
няма опит във външната по-
литика, още по-малко екипът
му, и ако това прерасне в
международен инцидент, мо-
же да свърши много, много
лошо", предупреждава Райън
Лойд, американски експерт
по международни отношения
и изследовател в универси-
тета на Сао Пауло.

ВЪТРЕШНОПОЛИТИ-

ЧЕСКИТЕ  ПРОБЛЕМИ
Жаир Болсонаро обеща да

се бори срещу ендемичната
престъпност, тормозеща Бра-
зилия, и да сложи край на
корупцията, която като ганг-
рена разяжда политическата
класа.

По-конкретно той иска да
смекчи регламента за носе-

не на оръжие, което пораж-
да опасения от нарастване на
насилието в тази страна, в
която през 2017 г. са регист-
рирани 64 000 убийства. По-
лицаите, отговорни за около
5000 смъртни случая годиш-
но, също така ще се ползват
с по-голям имунитет.

Освен това той назначи
за министър на правосъдие-
то Сержио Моро, съдията,
който от 2014 г. разследва де-
лото "Автомивка", най-голя-
мото антикорупционно разс-
ледване в историята на стра-
ната, което прати зад решет-
ките десетки ръководни лица
от целия политически спек-
тър, включително бившия
ляв президент Лула да Сил-
ва (2003-2012г.).

Политическата корупция в
Бразилия обаче е дълбоко
вкоренена и всяко подозре-
ние, хвърлено върху обкръ-
жението на Жаир Болсона-
ро (правителствената аген-
ция, която наблюдава финан-
совите трансакции, неотдав-
на започна две разследвания
на подозрителни плащания
за бивш помощник на него-
вия син - депутат) или вър-
ху партията му, може да опет-
ни имиджа му.

Опазването на околната
среда, а и особено на Амазо-
ния - зеленият "бял дроб" на
планетата, са друго предизви-
кателство. Новоизбраният
президент вече заяви, че ще
постави интересите на мин-
ната индустрия и селското сто-
панство пред защитата на
природата.

Райън Лойд прогнозира
"опасен период" за Бразилия
под управлението на крайно-
десен президент, който изпит-
ва носталгия по военната
диктатура (1964-1985 г.)."Мо-
же да станем свидетели на
ерозия на демократичните
стандарти", предрича той.

Ар Ви асошиейтс.
Бразилия изнася основно

петрол, така че падането на
цените през декември, съче-
тано с икономическото заба-
вяне в Китай, основен тър-
говски партньор на Брази-
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Повече ли е стресът на ра-
ботното място, отколкото пре-
ди? На по-голямо напреже-
ние ли са изложени служи-
телите, отколкото преди? На-
товарени ли се чувстват слу-
жителите от работните имей-
ли, които получават дено-
нощно? Най-новите данни и
проучвания сочат, че има все
по-голям проблем.

Собственик на компания
иска сега и други работода-
тели да последват примера
му и да позволят на служи-
телите да работят по четири
дни в седмицата, а на петия
ден напълно да разпускат.
Анкур Шах ръководи компа-
нията за облекло и стоки за
дома Mahabis и казва, че ос-
тавя служителите си, в опре-
делена степен, да избират къ-
де да работят през четирите
дни, стига да са достъпни по
имейл или Skype. Часовете
труд не се следят.

От служителите в Лондон
се очаква да присъстват на
месечна среща.

Като дава

свобода на
служителите си

да работят от дома, дистан-
ционно, и да организират ра-
ботните си часове, компани-
ята е на мнение, че работе-
щите за нея ще бъдат по-
щастливи и по-продуктивни.
Имайки предвид по-ранната
си кариера, Анкур Шах каз-
ва: "Станах свидетел на мно-
жество "прегрявания" - чети-
ридневната работна седмица
изглежда естествено и лесно
продължение на един начин
на мислене, който цени про-
изводителността повече от
отработеното време."

Анкур Шах дава за при-
мер редица

статистически
данни,

за да подкрепи тезата си, че
работата може да засяга
здравето на нацията. Циф-
рите от NHS Digital показват
количеството бележки за тру-
доспособност, които са изда-
ли общопрактикуващите ле-
кари в Англия. Те се дават
на пациенти след първите се-
дем дни на отсъствие по бо-
лест, ако лекарят реши, че
здравословното състояние се
отразява на трудоспособност-
та на служителите. Броят на
тези бележки за невротични
разстройства и болести, свър-
зани със стрес, са се пови-
шили от 576 000 за финан-
совата 2016-2017 г. до близо
620 000 през 2017-2018 г.

В отговор на тези притес-
нения професор Мартин
Маршал, зам.-председател на
Кралския колеж на общопрак-

Анкур Шах: Хората "прегряват"
от натоварването
Собственикът на британска компания за облекло въведе 4-дневна
работна седмица, часовете труд не се контролират

Анкур Шах, собственик на компания за облекло и стоки за
дома, иска и други работодатели да последват примера му
и да позволят на служителите да работят по 4 дни в седми-

цата, а на петия ден напълно да разпускат

Официални данни сочат, че близо 600 000 души във Великобритания страдат от стрес, депресия или тревожност, свързани
с работата във Великобритания.

ни работни дни.
Сертифицираният инсти-

тут за персонал и развитие
(CIPD), който представлява
професионалистите в област-
та на човешките ресурси, ус-
танови от неотдавнашно про-
учване на членовете си, че
състоянието на психично
здраве и отсъствия, свърза-
ни със стрес, са сред основ-
ните причини за дългосроч-
но отсъствие по болест. Око-
ло 55% от анкетираните по-
сочват зачестяване на със-
тояния като

тревожност и
депресии

сред служителите през 2017
г. спрямо 41 % предходната
година. Рейчъл Съф от CIPD
прави извода, че все по-чес-
то заплахите за здравето на
съвременното работно мяс-
то са психологични, а не фи-
зически, при все това твърде
малко организации се борят
срещу нездравословните
практики на работното мяс-
то и стреса.

Работодателската органи-
зация CBI заявява, че пове-
чето компании се съсредото-
чават върху здравето на слу-
жителите си. Проучване ус-
танови, че според 63 % от
компаниите, които са отго-
ворили, здравето и психофи-
зическото състояние са

важен бизнес
проблем

като над половината от ше-
фовете на компании призна-
ват нуждата вниманието да
се насочи към превенция, а
не само лечение.

Матю Фел, високопоста-
вен представител на британ-
ската работодателска органи-
зация CBI признава, че ра-
ботодателите трябва да нап-
равят повече, за да обсъдят

въпроса, полагайки усилия
да се премахне стигмата, ко-
ято все още съществува и мо-
же да попречи на хората да
потърсят подкрепа.

По-добрата информира-
ност и откритост за психич-
ните болести означава, че ра-
ботодателите оказват по-го-
ляма подкрепа, а персоналът
чувства, че има право да тър-
си помощ. По-рано стресът
и тревожността може да са
били прикривани, тъй като
работниците са страдали ти-
хомълком, а това може да е
причината за по-малкото та-
кива случаи, отчитани от
статистиката. Разбира се,

има много причини

за проблеми с психичното
здраве, които не са свърза-
ни с работното място.

След един голям доклад за
психичното здраве и заетост-
та, излязъл преди повече от
година, проблемът стана до-
ри още по-сериозен. Бившият
председател на съвета на
банковата и застраховател-
на компания HBOS лорд
Стивънсън и Пол Фармър от
фондация Mind предложиха

дългосрочен план,
според който всички органи-
зации ще бъдат подготвени,
така че да могат да предотв-
ратяват влошаване на пси-
хичното здраве заради рабо-
та. Те препоръчват работо-
датели от държавния сектор
да се информират кои от слу-
жителите са изложени на по-
висок риск от стрес или трав-
ма и да координират подкре-
пата си.

Тогава, през октомври
2017 г., те казаха, че Вели-
кобритания се сблъсква със
значителни проблеми с пси-
хичното здраве на работа.
Изглежда, сега проблемът е
още по-голям.       Би Би Си

тикуващите лекари, казва:
"Данните сочат, че за пове-
чето хора работата може да
бъде полезна за физическо-
то и психическото им здра-
ве. Когато обаче стресът от
работата е причината хора-
та да са болни, това буди
притеснения, а тези данни
сочат, че случаят е такъв при

все повече хора
допълва той.

Комитетът по здравео-

пазване и безопасност на
труда, използвайки данни на
националната статистика от
доклад за условията на зае-
тост на британците, е изчис-
лил, че 595 000 работници
страдат от стрес, депресия
или тревожност, свързани с
работата, във Великобрита-
ния през 2017-2018 година
спрямо 526 000 през пред-
ходната година. Според ко-
митета това се равнява на
57% от общия брой загубе-
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Как да пием разумно

"Да дадете на детето си смар-
тфон, е равносилно на това, да
му дадете бутилка вино или доза
кокаин!" Звучи шокиращо, нали?

Това твърдение идва от уста-
та на Манди Салигари, която е
един от водещите в световен
план специалисти психотерапевти
в областта на зависимостите. И
допълва: "Защо обръщаме много
по-малко внимание на това, от-
колкото на наркотиците и алко-
хола, при положение че действа
по същия начин на мозъка?"

Някои родители ще махнат с
ръка и ще заявят, че това са глу-
пости. "Тази ли ще ми каже как
да си гледам детето!" Да, родите-
лите имаме този навик - да се
смятаме за вездесъщи по всички
въпроси, свързани с отглеждане-
то и възпитанието на нашите де-
ца. Признавам, че могат да ти се
опънат нервите, когато непозна-
та леличка на улицата ти направи
забележка, че не си нахлупил
шапка на детската главица или че
не си навлякъл отрочето мини-
мум с пуловер, когато есента за-
почне да напомня за себе си с
първия едва доловим полъх. Но
понякога е полезно родителят да
се погледне отстрани, когато пуска
на детето си поредното анимаци-
онно филмче или му бута в ръце-
те телефон или таблет, за да мълчи
и да се занимава. И то се зани-
мава. О, как се занимава само!
Разцъква майсторски някоя игра,
браузва в нета или споделя  лика
си със заешки уши в "Снапчат",
издавайки нечленоразделни зву-
ци, кикотейки се или блещейки
се срещу екрана като мумия (ту-
ка средно положение няма) - об-
що взето, зависи от възрастта,
пола и степента на пристрасте-
ност. И какво мислите прави през
това време родителят? Най-веро-
ятно същото.

Но да се върнем на малчуга-
ните, защото за тях ми е думата,
а и те са невинните жертви на
родителите, които искат "само 5
минути" за себе си. Разбирам ги.

Дигиталните деца

Аз самата трудно се оправям с
двегодишно хлапе, а какво оста-
ва с повече от едно, които сво-
бодно щъкат из дебрите на дома
(понякога из такива, за които ро-
дителят дори не е подозирал, че
съществуват) и изискват посто-
янно внимание. Но, уви, това е
уловката при децата - искат гри-
жи и внимание. Денонощно. Да-
но не са забравили да ви го ка-
жат, преди да решите да станете
родители. На всичкото отгоре де-
цата имат способността да учат
удивително бързо. Направо са ка-
то попивателна хартия. Изучават
света с такава скорост, че докато
си мислите, че още имат нужда
от залъгалки, всъщност вече раз-
бират половината реплики от фил-
ма или от риалити шоуто, което
сте си пуснали за фон, докато чис-
тите. Внимавайте през това вре-
ме Дребното да не ви изненада с
умения - само да включи телефо-
на на майка си например с такъв
категоричен жест, сякаш е про-
веждало многократно разговори
със свои набори и си е поръчва-
ло поне 3 пъти пица! Когато най-
малко очаквате, те ви наблюда-
ват, изучават внимателно и после
ви копират с лекота. Тогава се

изправяш лице в лице с голата
истина, доскоро звучала като кли-
ше, което лесно може да бъде
разбито: децата на 21-ви век са
"родени с телефон в ръка". Оказа
се, че дори съществувал термин
за това - digital native, което ще
рече "поколение, израснало  в
цифровата ера".  Докато родите-
лите им са получили първия си
компютър на дипломирането си и
са се връзвали към интернет през
добрия стар домашен телефон с
шайба (днес подходящ за експо-
нат в някой музей), наследниците
им са закърмени със съвремен-
ните технологии. Тоест спасение
от тях няма. Затова въпросът не
е дали трябва или не подраства-
щите да ползват компютър, таб-
лет, смартфон, а как да ги изпол-
зват най-безобидно, най-контро-
лирано и най-информирано. Ни-
кой няма да ни даде точната ре-
цепта. Но това, което със сигур-
ност няма да навреди, е да пре-
карваме възможно повече време
с децата си. "Малко внимание,
малко мисъл за другите - и всич-
ко би изглеждало иначе!" - още
Йори го е казал.

Цветелина ВЕЛЧЕВА
"Обекти;"

"Здравей" и
"Довиждане" за
добра връзка

Според психолога Гретхен
Рубин не е необходимо да
изграждаме наново една
връзка, за да я направим по-
здрава. Достатъчно е да за-
почнем с начина, по който
поздравяваме и си казваме
"довиждане" - той може зна-
чително да подобри взаимо-
отношенията ни. Ето какво
сподели Рубин:

"Не изисква много време
и енергия, а съм удивена от
степента, в която създава
чувство за свързаност и
признание.

Ако трябва да избера
един забавен малък съвет,
едно лесно нещо, което мо-
жете да направите, без да
отделяте много време, енер-
гия или пари, за подобрява-
не на връзките ни - нещо,
което правим у дома и води
до голяма промяна, е: всеки
път, когато някой идва или
излиза, си казваме искрено
"здравей" и "довиждане".

Това е нещо, което мо-
жете да правите у дома и
нещо, което можете да пра-
вите на работното си място.
Това е да отдадете дължи-
мото внимание, когато някой
идва или си отива. Това не
означава просто да смото-
левите нещо, когато някой
излезе от асансьора или ми-
не по коридора край бюро-
то ви. Означава да поглед-
нете човека в очите, да ка-
жете здравей, да размените
няколко думи и обърнете

внимание на факта, че дру-
гият идва или си отива.

Удивена съм до каква сте-
пен това създава чувство за
признание и връзка между
хората. Всеки от нас иска
точно това от взаимоотно-
шенията си - свързване и
признание. Този навик е ле-
сен, защото е очевидно ко-
га да го направите. Не като
да планирате да направите
три добри дела през деня и
в един момент да забрави-
те, защото сте претрупани с
работа и проблеми. Не се
изисква да помните нищо:
просто някой отваря врата-
та, а вие го приветствате или
изпращате сърдечно. Това
прави връзките ни с хората
по-дълбоки и удовлетворява-
щи."

Внимание! Алергия към вода
Мислите си, че водите не-

лек живот? Поне в случаите, ко-
гато се чувствате нещастни, мо-
же да се разплачете. Някои хо-
ра се обриват, когато ронят съл-
зи, тъй като са алергични към
водата в тях.

В дни, в които се чувствате
стресирани, може да излезете
и да се разходите из дъжда, до-
ри под него, без чадър. Това оба-
че е абсолютно невъзможно за
хората, страдащи от aquageic
urticaria. Т. нар. алергия към во-
да. Някои сравнително щастли-
ви души се обриват само тога-
ва, когато тя е студена. Повече-
то обаче са алергични към вся-
каква вода.

На пръв поглед изглежда та-
ка, сякаш това заболяване би
могло да убие човек. Все пак -
всички се нуждаем от вода, за
да живеем. Изглежда обаче
алергичната реакция не се за-
действа в случаите, когато тези
хора я пият. Тя се появява само
тогава, когато водата попадне
върху кожата. Без значение да-
ли става дума за сълзи, пот или
слюнка. Всяка външна течност,
която се състои предимно от во-
да, може да предизвика алер-
гична реакция.

Малката степен на алергия

към вода довежда до сърбящи
обриви, появяващи се за някол-
ко минути. Само след 1 минута
излагане на вода, хората с по-
висока степен на алергия полу-
чават червени и болезнени об-
риви и ужасно силно главобо-
лие. Те се къпят колкото се мо-

же по-малко и се стараят да пре-
карват минимално време в ус-
ловия, които могат да ги нака-
рат да се изпотят. Една жена,
страдаща от тази алергия, каз-
ва, че пие предимно диетична
кока-кола, тъй като тя наранява
устните и кожата й най-малко.

Никой не е съвсем сигурен
какво предизвиква развиването
на тази алергия. Понякога е на-
личен някакъв задействащ ме-
ханизъм, например атака на да-

дено заболяване. Друг път оба-
че хората просто започват да за-
белязват, че се обриват всеки
път, когато се изкъпят. Те пред-
полагат, че това е реакция към
сапуна, докато някой доктор не
им съобщи лошата новина. Ле-
карите знаят, че когато водата

се докосне кожата на
човек с това състоя-
ние, тя стимулира от-
делянето на хистамин
(присъстващ при по-
вечето алергични ре-
акции) и ацетилхолин.
Последният е неврот-
рансмитер, който мо-
дулира вегетативната
нервна система на тя-
лото. Тя контролира
реакциите към стрес
и отговаря, освен за

всичко останало, за мускулите,
които регулират онези под ко-
жата и карат косъмчетата на ръ-
цете ни да настръхват. Освен то-
ва вегетативната нервна систе-
ма контролира разширението на
кръвоносните съдове. Как точ-
но водата предизвика алергия,
все още не е ясно.

Съществуват обаче лечения,
включващи антихистамини, ко-
ито потискат симптомите.

От "Обекти;"

Ясно е, че някои хора "но-
сят" повече от други. Но има
стъпки, които всеки може да
предприеме, за да избегне
бързото опиянение и неприят-
ните последствия от него.

Първо, видът алкохол има
значение. Опознайте начини-
те, по които организмът ви ре-
агира на различните напитки.
Ако се напивате бързо, избе-
рете слабоалкохолни напитки
- бира или вино и избягвайте
сладките коктейли. И спазвай-
те следните няколко съвета:
” Преди всичко никога не

пийте алкохол на гладно. По-
не половин час преди да за-
почнете да пиете, хапнете не-
що с по-високо съдържание на
протеини - яйца, месо или бо-
бови храни за онези, които се

въздържат от животински хра-
ни. Мезето е задължително, а
най-добре е да направите пре-
късване за топло ястие или су-
па.
” Независимо какъв алко-

хол консумирате - дори да е
бира или вино, пийте вода. Де-
хидратацията е основна при-
чина за неразположението на
следващата сутрин.
” Ако знаете, че е въз-

можно да пиете повече от оби-
чайното, вземете витамин С.
Той помага на тялото да се
справи с алкохола и да неут-
рализира токсичните вещест-
ва.
” Движете се. Физическа-

та активност е ключова, ако
искате да избегнете тежкото
напиване.
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Íàêðàòêî

Солист на концерта е
Петра Холендер-Погади.
Любопитна среща очаква
меломаните на 17 януари
в зала "България". Един
от най-перспективните
български диригенти
Стилиян Киров застава
за първи път пред Со-
фийската филхармония.
В програмата са включе-
ни Концерт за пиано и
оркестър № 2 от Лист
и Симфония № 4 от
Брамс.

34-годишният Стилиян
Киров вече е музикален
директор на Илинойската
филхармония. Той е сред
младите български дири-
генти, които очароват
със своята непосредстве-
ност и професионализъм.
За него "Чикаго трибюн"
пише: "Стилиян Киров -
свежа аномалия в епоха
на музиканти, които
мислят само за автобиог-
рафиите си".

Възпитаник е на прес-
тижния "Джулиард" в Но
Йорк, където завършва с
награда за изключителни
постижения. Магистрату-
ра по дирижиране завър-
шва в "Екол Нормал дьо
мюзик" в Париж. Посеща-
вал е майсторски класове
на големите Курт Мазур и
Майкъл Тилсън Томас. Бил
е музикален директор на

Ðóñêèÿò ïèñàòåë Âèêòîð Øåíäåðîâè÷ ñ íàãðàäàòà "Àëåêî"

Церемонията на "Златен
глобус" са гледали 18,6
милиона зрители

Излъчената по телевизия
Ен Би Си тричасова
церемония за наградите
"Златен глобус" е прос-
ледена от по-малко
зрители в сравнение с
миналата година. По
данни на "Нилсен медиа
рисърч" наградното шоу
е гледано от 18,6
милиона души.

-"Оркестър Титаник"-
премиера в Сатирата

На 17 януари предстои
първата за тази година
премиера в Сатиричния
театър - "Оркестър
Титаник". Това е поста-
новката на проф. Румен
Рачев. "Оркестър Титаник"
е от Христо Бойчев.
съвместна продукция с
Общинския драматичен
театър в Кюстендил.
Като щатни актьори на
Сатиричния театър ще се
изявят Силвия Лулчева и
Иван Панев. Останалите
роли са поверени на
Константин Икономов и
Кирил Бояджиев от
Сатирата и на Николай
Брънзалов и Денислава
Николова от Кюстендилс-
кия театър.

×àðîâíàòà
Ëàðà Ôàáèàí
ùå ïåå ó íàñ

"Симфония в до" в Ню
Джърси и на симфонич-
ния оркестър на Бейкърс-
фийлд в Калифорния.
Работата му със симфо-
ничния оркестър на
Мемфис му носи награда
ЕМИ.

"2019-а започва с
вълнуващо завръщане у
дома за концерт със
Софийската филхармония
и Петра Погади. Това е

Ìóçèêàëíèÿò äèðåêòîð íà Èëèíîéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ

Ñòèëèÿí Êèðîâ äèðèæèðà ðîäíèòå ôèëõàðìîíèöè

:

оркестърът, който чух
на най-първия си кон-
церт като дете. Оркес-
търът, който слушах
всеки четвъртък в зала
"България", мечтаейки
един ден да имам
възможността да рабо-
тя с тези невероятни
музиканти. Чувствам се
изключително привиле-
гирован и щастлив, че
този ден дойде - 17

януари, "зала България!" -
сподели Киров в социал-
ните мрежи.

Петра Холендер-
Погади е една от най-
обещаващите пианистки
от своето поколение,
притежаваща "завидна
виртуозност" и "изключи-
телно сценично присъст-
вие". Концертира в много
европейски страни, САЩ
и Китай. ççççç

Ôðàíöóçè ùå
ñíèìàò
äîêóìåíòàëåí
ôèëì çà "Ñóðîâà"

Французи ще снимат
документален филм за
обичая "Сурова" в пер-
нишкото село Леско-
вец. Събитието е в рам-
ките на европейски
проект и ще бъде по-
казана автентичността
на празника, запазена
и съхранена през годи-
ните. Французите ще
се докоснат до праве-
нето на маски в рабо-
тилницата на Малин Бу-
динов, ще посетят и къ-
щи в селото, за да наб-
людават как местните
се приготвят за праз-
ника и каква храна сла-
гат на трапезата. Освен
в България маскарадът
ще бъде заснет и в дру-
ги страни - Португалия,
Швеция, Италия, Фран-
ция и Латвия.

В нощта на 13 сре-
щу 14 януари в перниш-
кото село Расник пък
ще се срещнат групите
на Велковци, Сопица и
бабугерите от село Бре-
жани.

С колоритни маски и
танц около огъня сур-
вакарските дружини ще
отбележат народната
Нова година, която е в
нощта на 13 срещу 14
януари. ççççç

Харизматичната Лара
Фабиан ще посети Бълга-
рия като част от световно-
то й турне. То ще започне
тази година и ще продъл-
жи през 2020. Концертът й
ще бъде в зала "Арена Ар-
меец" на 16 декември от
20.00 ч. Лара Фабиан ще
изпълни едни от най-оби-
чаните си хитове като Je
T'aime, Je suis Malade и
Adagio, както и песни от но-
вият албум Papillon.

С над 20 милиона про-
дадени албума по света,
Лара Фабиан е най-успеш-
ната белгийска певица на

всички времена. Тя е но-
сителка на редица отли-
чия, сред които два пъти
Световна музикална награ-
да за най-продаван бене-
люкски изпълнител, награ-
да Felix, френската награ-
да Victoires de la Musique
и други.

Лара Фабиан е родена
на 9 януари 1970 г. в се-
мейство на сицилианка и
фламандец. Само на 14 го-
дини тя пее пред публика
с баща си, който й аком-
панира като китарист.
Явява се в Брюксел на
конкурс, който открива но-
ви таланти. Фабиан пече-
ли три главни награди, а
след две години се появя-
ва и на Евровизия. С пе-
сента си Croire печели чет-
върто място. В Европа тя
излиза в тираж от 600 хи-
ляди екземпляра. ççççç

Петра Холендер-Погади

Руският писател
Виктор Шендерович е
тазгодишният лауреат
на конкурса за къс
хумористичен разказ
"Алеко", съобщи за
"Актуално Свищов" Таня
Ликова, изпълнителен
директор на междуна-
родната фондация на
името на писателя.
Творбата на писателя
"Свободна конкуренция"
е класирана на първо

място от жури под
председателството на
Деян Енев.

58 автори от 14 стра-
ни са участвали в кон-
курса, организиран от
МФ "Алеко Константи-
нов" и вестник "Стър-
шел". Общо 96 творби е
оценявало журито,
преди да вземе своето
решение.

Виктор Шендерович е
роден през 1958 година

в Москва, през 1980
година завършва Мос-
ковския държавен инс-
титут по култура, специ-
алност "Режисура".
Автор е на десетки
произведения и носител
на редица отличия.
Хуморист и сатирик,
който не е обичан от
официалните власти.
Шендерович ще получи
наградата си на 11
януари. çççççАлеко Константинов
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Турция ще поиска от
американските представи-
тели по време на прегово-
рите в Анкара САЩ да й
предадат военните си бази
в Сирия или да ги унищо-
жат, пише в. "Хюриет".
Агенция Ройтерс отбеляз-
ва, че това искане може
да усложни допълнително
преговорите за изтеглянето
на американските войски
от Сирия.

Съветникът на амери-
канския президент по
въпросите на национална-
та сигурност Джон Болтън
разговаря вчера с Ибра-
хим Калън, говорител на
президента на Турция и
зам.-председател на
Съвета по сигурност и
външна политика. Това
става няколко дни след
като Болтън постави като
условие за изтеглянето на
САЩ от Сирия постигане-
то на споразумение с
Турция за защита на
кюрдските Сили за защита
на народа (СЗН) - съюз-

"Õþðèåò": Òóðöèÿ ïîèñêà ÑÀÙ äà é
ïðåäàäàò âîåííèòå ñè áàçè â Ñèðèÿ

Русия
разработва за нуждите на
военноморските си сили нова
крилата ракета "Калибър-М" с
обсег от над 4500 км. Новата
крилата ракета с корабно
базиране ще се различава по
далекобойност и габарити от
предишната версия на
"Калибър", която е на въоръ-
жение. Тя ще бъде значително
по-голяма, а теглото на
бойната й част ще се добли-
жава до един тон. Ще бъде
разполагана на фрегати и
други надводни кораби, както
и на атомни подводници.
"Калибър М" е предназначена
за унищожаването на сухозем-

ни мишени и може да носи
както конвенционален, така и
ядрен боен заряд.

Мястото на Гърция
в "сърцето" на еврозоната е
осигурено, е казал пред
европейската медийна
платформа Юрактив говорител
на Европейската комисия в
отговор на твърденията на
бившия гръцки премиер
Костас Симитис, че страната
му скоро ще се наложи да
поиска нова помощ от ЕС. Във
в. "Вима" Симитис заяви, че "в
ЕС се смята за сигурно, че
след 2018 г. Гърция скоро ще
се обърне за нови кредити от
Европейския механизъм за
стабилност. Неизбежно
следствие ще бъде налагането
на нови условия и икономи-
ческа политика на гръцкото
правителство".

31 мигранти
са преминали от Турция в
Кипър с лодка в понеделник
въпреки неблагоприятните
атмосферни условия и
морското вълнение, съобщава
кипърският "Филелефтерос".
Сирийците са преминали от
турския бряг в окупираната от
Турция северна част на
острова. Групата се е състояла
от 27 мъже и едно четирич-
ленно семейство с две деца.
След като ги е оставила на
брега, лодката се е завърнала
в Турция. После незаконните
мигранти са били отведени от
властите на Северен Кипър до
неутралната зона между двете
части на острова, където са
били поети от властите на
Република Кипър.

Британец
повика служители от Кралско-
то дружество за защита на
животните, след като откри на
дъното от закупения от
магазин чайник змия. Лондон-
чанинът Бари Доунс се
възползвал от следколедните
намаления на веригата
"Аргос". Когато занесъл в дома
покупката си, оказало се, че
тя е обитавана от малък
царевичен смок.
Доунс изтръскал смока и го
пленил под стъклен похлупак
от тенджера, докато пристиг-
нат в дома му специалистите
от дружеството за защита на
животните. Бари Доунс
предполага, че смокът е
дошъл заедно с чайника от
Китай, където е бил произве-
ден. Но е възможно влечугото
да се е промъкнало и в някой
британски склад, където
стоката е била съхранявана.

Íàêðàòêî

:

Турският президент Реджеп Ердоган говори вчера в Анкара пред
депутати от своята Партия на справедливостта и развитието. Той

определи като огромна лъжа борбата срещу "Ислямска държава" на
кюрдските Сили за защита на народа в Сирия.

Àìåðèêàíñêîòî èçòåãëÿíå òðÿáâà äà
ñå ñúãëàñóâà ñ ïðàâèëíèòå ïàðòíüîðè,
çàÿâè Åðäîãàí

Въоръжени полицаи охраня-
ват съда в Анкара, където

вчера започна процес срещу
28 души, обвинени в

участие в убийството на
руския посланик Андрей

Карлов  в Турция през 2016
г. 14 от заподозрените,
деветима от които са
поставени под арест,

присъстваха в съдебната
зала. Други четирима, които

също са под стража, са
свързани със залата чрез
телеконферентна връзка.

Останалите заподозрени са
съдени задочно. В обвини-
телния акт от 609 страници
заподозрените са обвинени
в членство в терористична

организация, предуми-
шлено убийство и др.

престъпления.

Официални представители на
Великобритания и ЕС обсъждат
удължаване на формалния про-
цес на излизане на страната от
Съюза заради опасенията, че спо-
разумението за Брекзит няма да
бъде одобрено до 29 март - де-
ня, когато Великобритания тряб-
ва официално да напусне ЕС, съ-
общи в. "Дейли телеграф".

Вестникът цитира неназова-
ни източници в ЕС, според които
британските представители опип-
вали почвата за удължаване на
2-годишния период съгласно член
50 от Лисабонския договор, кой-

то определя условията за напус-
кане на Евросъюза.

Премиерката Тереза Мей не-
еднократно е казвала, че изключ-
ва всякакво забавяне на Брек-
зита, макар да предупреждава де-
путатите, че ако отхвърлят пос-
тигнатото от нея споразумение с
Брюксел, целият процес на Брек-
зит може да "катастрофира", или
пък че Лондон може да напусне
и без споразумение.

"Ние напускаме ЕС на 29 март
и не мислим за отлагане", каза
министърът за Брекзит Стивън
Баркли.ç

Демонстранти протестират пред парламента в Лондон срещу неяснотата
за Брекзит. Камарата на общините ще се произнесе на 15 януари по
споразумението за излизането на Великобритания от ЕС. Очаква се
долната камара на британския парламент да възобнови дебатите по

сделката днес.

Снимки Пресфото БТА

Ëîíäîí è ÅÑ îáñúæäàò
çàáàâÿíåòî íà Áðåêçèò

ник на Вашингтон в борба-
та срещу "Ислямска дър-
жава", но смятани от
Анкара за терористична
групировка.

Същевременно турският
президент Реджеп Ердоган
предупреди, че изтеглянето
на американските сили от
Сирия трябва да се плани-
ра внимателно и да се
съгласува с "правилните
партньори". В статия за в.
"Ню Йорк таймс", Ердоган
заяви, че Турция има
ангажимента да разгроми
"Ислямска държава" и
"други терористични групи-
ровки" в Сирия."Президен-
тът Тръмп взе правилното
решение за изтегляне от
Сирия. Изтеглянето на
САЩ обаче трябва да бъде
планирано внимателно и
извършено в сътрудничест-
во с правилните партньо-
ри, за да бъдат защитени
интересите на САЩ, на
международната общност и
на сирийския народ",
написа Ердоган. "Турция,

която е с втората по
численост армия в НАТО, е
единствената страна,
имаща силата и отдаде-
ността за изпълнението на
тази задача". В неделя
Вашингтон постави ново
условие за американското
изтегляне от Сирия -
Турция трябва да се съгла-
си да защити кюрдските
съюзници на САЩ, смята-
ни за врагове от Анкара.

Десетки бойци бяха
убити при контраатаки,
извършени от групировка-

та "Ислямска държава"
(ИД) срещу подкрепяните
от САЩ сили на кюрдско-
арабската коалиция в
Източна Сирия, съобщи
Сирийският център за
наблюдение на човешките
права (СЦНЧП). При
контраатаките, предприети
от ИД в неделя вечерта,
благоприятствани от
пустинна буря и лошото
време, бяха убити 23-ма
бойци на Сирийските
демократични сили (СДС),
както и 9 джихадисти.ç
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Архивна снимка от 19 юни 2018 г. показва китайския президент Си
Цзинпин да посреща в Пекин севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Точно
на рождения си ден вчера Ким Чен-ун пристигна на посещение в Китай,
което ще продължи до 10 януари. Очаква се лична среща между двамата

ръководители.

Снимки Пресфото БТА / Интернет

36-годишната англи -
чанка, която се идентифи-
цира единствено със соб-
ственото си име Таня ,
пусна обяви в местен
вестник, чрез които отча-
яно издирва домашния си
любимец Дейв, който е
златна рибка, съобщава
агенция ЮПИ.

Рибокът делял аквари-
ума с три други свои съб-
ратя , но той изчезнал
вдън земя (вода).

Таня изключва възмож-
ността нейните две куче-
та - йоркширски териер и

Áðèòàíêà èçäèðâà èç÷åçíàëàòà
ñè ïðåäè 10 äåíà çëàòíà ðèáêà

ши цу, да са изконсуми-
рали водния галеник.

"Аквариумът ни е с ка-
пак и това изключва на-
месата на четириногите",
изтъква в обявата си сък-
рушената стопанка.

Таня била проверила
във филтрите на аквариу-
ма, във всичките кътчета
на кухнята, където аква-
риумът бил поставен, но
от Дейв нямало и следа.

Изчезването на рибка-
та Дейв вдъхновило поя-
вата на тематична стра-
ница в интернет, озагла-

"Изчезна и се търси Дейв. Златната рибка", пише на един от афишите,
залепен на дърво  в парка в лондонския квартал "Суиндън". Стопанка-

та Таня е изобразила със саморъчна рисунка любимката си.

Âñåêè ó÷åíèê â Ñåâåðíà Êîðåÿ ïîëó÷àâà
ïî 1 êã ñëàäêè çà ðîæäåíèÿ äåí íà Êèì

На учениците в Пхенян
са раздадени лакомства ка-
то подарък по случай рож-
дения ден на държавния ли-
дер Ким Чен-ун, предаде
ТАСС.

Комплектът включва
сладкарски изделия, произ-
ведени в КНДР - бонбони
драже, желирани резанки,
вафли, бисквити, дъвки и ка-
рамелизирани бонбони.
Всеки ученик в страната е
получил по 1 кг сладки по-
даръци.

Рожденият ден на Ким
Чен-ун - председател на
Държавния съвет, не се от-
белязва официално. Във
всички местни календари 8
януари е обозначен като
обикновен делничен ден.

Нито официалната ин-
формационна агенция
КЦТА, нито местните вест-
ници и телевизията не спо-
менават за рождения ден.
Всички жители на страната
обаче знаят с какво е свър-
зан 8 януари.

Връчвайки подаръците
на своите ученици, север-
нокорейските учители по-
сочват, че този жест на спе-
циално внимание се прави
по повод рождения ден на
Ким Чен-ун.

Рождените дати на два-
мата предишни държавни
лидери Ким Ир-сен и Ким
Чен-ир са сред най-големи-
те празници в страната,
съпроводени са с пищни
тържества - 15 април, кога-

то през 1912 г. е роден ос-
нователят на народната ре-
публика Ким Ир-сен, се от-
белязва като "Ден на слън-
цето".

Ким Чен-ир е роден на
16 февруари 1942 г. и в КНДР
този празник носи името
"Ден на ярката звезда".

Знае се, че сегашният
севернокорейски водач е
роден на 8 януари, но годи-
ната не се съобщава офи-
циално. В различни източ-
ници, използвани от меди-
ите, се споменават като
възможни 1982, 1983 и 1984
г. Откакто Ким Чен-ун е по-
ел властта през 2011 г., рож-
деният му ден никога не е
бил честван като национа-
лен празник.ç

вена "Търсенето на Дейв",
което е заемка от анима-
цията от 2003 година "Тър-
сенето на Немо".

По този повод били
разлепени по стените и
по дърветата саморъчно
направени огромни афи-
ши с обявата за издир-
ването на Дейв в квар-
тал "Суиндън" в Западен
Лондон.

Но и досега, вече бли-
зо 10 дена, няма и следа
от рибката.

Дейв е изчезнал точ-
но на Нова година.ç

Ó÷åíèöèòå îò 30-èíà îêðúãà â
Òóðöèÿ ñà ïóñíàòè âúâ âàêàíöèÿ

Ñòóä è ñíåãîâàëåæè ñêîâàâàò Áàëêàíèòå,
â Ãúðöèÿ èçìåðèõà ìèíóñ 21 ãðàäóñà

До минус 21 градуса по
Целзий спадна температу-
рата вчера в Като Невро-
копи (близо до границата
с България), съобщава
гръцката агенция АНА-
МПА, като се позовава на
Националната обсервато-
рия в Атина.

На отделни места в
Западна и Централна
Македония също бяха
измерени температури от
порядъка на -20 градуса.

В Гревена температура-
та беше -19,9 градуса, във
Флорина -18,8 градуса, в
Кастория -13 градуса. В
Солун най-ниската темпе-
ратура сутринта беше -4
градуса. Студено е и в
гръцка Източна Македо-
ния и Тракия. В Драма

Гръцки свещеник върви в снега към манастира "Пертели" в северната
част на Атина. Училищата са затворени в много части на страната, тъй
като новият фронт на студеното време води до ниски температури и

силен снеговалеж.

беше -11 градуса, в Диди-
мотихо -10 градуса, в
Орестиада -9 градуса.

Новата вълна от лошо
време, която обхвана
Гърция и беше наречена
от метеоролозите "Теле-
мах", донесе сняг в столи-
цата Атина и предизвика
затварянето на редица
пътища и повечето учили-
ща в страната.

Заради обилния снего-
валеж беше преустанове-
но движението по участък
от новата магистрала
Атина - Ламия, както и по
много други по-малки
пътища.

Температурите навсякъ-
де в Република Македония
са под нулата. Минус 21
градуса бяха измерени

вчера в Берово, минус 20
градуса в Битоля, минус
18 в Маврово и минус 17
в Струмица.

В планините е форми-
рана снежна покривка,
която е най-висока в
Маврово - 66 см, и в
Крушево - 27 см. Под
влияние на влажна и
студена вълна днес и в
четвъртък се очакват по-
обилни валежи от сняг,
особено в западните части
на страната. Следва
период на стабилно и сухо
време с ниски сутрешни
температури, а дневните
леко ще се повишат.

Учениците от трийсети-
на окръга в Турция са
пуснати във ваканция, а
за първи път от години

сняг валя в турския егейс-
ки курортен град Бодрум.

Заради снега от учебни
занятия са освободени
учениците в окръзите
Битлис, Коня, Батман,
Денизли, Бурса, Анталия,

Чанаккале и много други.
Снежно покривало

обви и мегаполиса Истан-
бул. Натрупалият сняг е от
едва 3-4 см, но е създал
затруднения в пътното
движение.ç
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Èñòîðè÷åñêè ìà÷
çà ïúðâàòà íè ðàêåòà

точки, а не до 7.
Ключови за загубата

на Томова се оказаха
направените 42 непредиз-
викани грешки. В следва-
щия си мач Лепченко ще
срещне Тереза Мърдежа
от Хърватия.

Въпреки ранното отпа-
дане в Мелбърн, 23-годиш-
ната софиянка е доволна
от играта си от началото
на сезона. Томова записа
победа и загуба на квали-
фикациите на силния
турнир в Бризбейн преди
участието си на Откритото
първенство на Австралия.
"Доволна съм. В Бризбейн
се представих добре,
въпреки че загубих във
втория кръг на квалифика-

циите. Турнирът беше
много силен. Основна
схема влизат до 30-а, 40-а
в света", заяви Томова.

Първата ракета на
България при жените
разкри, че има някои
проблеми с травма в
дясната ръка, но това не
се отразява на играта й.

След един час и 17
минути на корта от турни-
ра отпадна и Елица Кос-
това, която записа загуба
с 4:6, 2:6 от американката
Никол Гибс. Във втория
кръг на квалификациите
Гибс ще играе с аржен-
тинката Паола Ормаечеа.

Сесил Каратанчева
също беше елиминирана
още в първия кръг на

Състоянието на леген-
дата Ники Лауда става по-
тревожно. Австрийският
новинарски портал OE24
съобщава, че грипът, кой-
то трикратният шампион
във Формула 1 хвана по
време на коледните праз-
ници, е прераснал в пнев-
мония. Състоянието му се
усложнява от факта, че
през миналата година той
претърпя трансплантация
на бял дроб.

69-годишният Лауда се
разболя от грип по вре-
ме на почивка в Ибиса.
Предполага се, че той е
прихванал заболяването
от съпругата си Биргит.
Ваканцията на средизем-
номорския остров беше
първа за легендарния пи-
лот след трансплантаци-
ята. На Ибиса той беше
придружен от своята по-
ловинка и близнаците
Миа и Макс.

В първите дни на 2019
година Лауда спешно се
върна във Виена, след ка-
то усети първите призна-
ци на грипа. В австрийс-
ката столица веднага е по-
сетил болницата, в която
се възстановяваше след
трансплантацията през ав-
густ. През уикенда бивши-
ят състезател на Ферари
се е почувствал по-добре,
но в понеделник са се по-
явили усложненията. ç

Виктория
Томова,
Елица

Костова и
Сесил

Каратанчева
отпаднаха

от Откритото
първенство

на Австралия

Ñúñòîÿíèåòî
íà Íèêè Ëóàäà
ñòàâà âñå
ïî-òðåâîæíî

Виктория Томова е доволна от представянето си в началото на сезона

Първата ни ракета в
женския тенис Виктория
Томова отпадна в първия
кръг на квалификациите
на Аустрелиън Оупън след
исторически мач. Българ-
ката отстъпи с 6:4, 2:6, 6:7
(6) на американката
Варвара Лепченко. Мачът
продължи два часа и
половина и ще остане в
историята като първата
среща на Аустрелиън
Оупън при жените при
новите правила. Според
тях на турнира се въвеж-
да тайбрек в решителния
последен сет и повече
няма да се играе до два
гейма разлика. Освен
това въпросният тайбрек
е до достигането на 10

квалификациите. Българс-
ката тенисистка допусна
обрат срещу американка-
та Ейша Мухамад и отстъ-
пи с 6:3, 1:6, 4:6. Каратан-
чева имаше шанс за
победа, след като в реши-
телния сет водеше с 4:2,
но след това не успя да
се противопостави на
съперничката си. Това е
трета загуба за Сесил
Каратанчева от Мухамад,
като българката има и
една победа срещу амери-
канската тенисистка.

Така оставаме без нито
една дама на първия
турнир от Големия шлем за
годината, чиято същинска
фаза ще се състои от 14 до
27 януари в Мелбърн. ç

Уулвърхамптън по-
беди Ливърпул с 2:1
и елиминира мърси-
сайдци в третия кръг
на ФА Къп. Раул Хи-
менес откри за дома-
кините в 38-ата мину-
та след груба грешка
на Джеймс Милнър, в
началото на втората
част Дивок Ориги из-
равни, но не след
дълго Рубен Невеш с
мощен шут от около
30 метра изненада
Симон Миньоле и до-
несе успеха на "въл-
ците".

Само преди някол-
ко седмици двата ти-
ма се срещнаха на
"Молиню" в двубой от
Висшата лига и мър-
сисайдци се наложи-
ха с 2:0. Сега обаче
те бяха без почти
всичките си звезди и

Ìåíèäæúðúò íà
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логично загубиха. По
този начин "червени-
те" отпаднаха и от
втория домашен тур-
нир, след като вече
напуснаха надпрева-
рата за Купата на Ли-
гата.

Уулвърхамптън пък
затвърди добрите
впечатления от нача-
лото на сезона и се
класира за 4-тия кръг.
Домакините бяха по-
добрият отбор и не се
огънаха дори в пос-
ледните минути, кога-
то в игра за Ливър-
пул се появиха Моха-
мед Салах и Роберто
Фирмино.

Мениджърът Юр-
ген Клоп направи це-
ли 9 промени в със-
тава в сравнение със
загубата от Манчес-
тър Сити. Сред титу-

лярите бяха дебютан-
тите Рафаел Камачо,
който действаше ка-
то десен бек, и хал-
фът Къртис Джоунс.
Фабиньо бе премес-
тен в центъра на за-
щитата, а тримата в
предни позиции бяха
Даниел Стъридж ,
Джердан Шакири и
Дивок Ориги. На вра-

тата шанс получи Си-
мон Миньоле. Албер-
то Морено също за-
почна от първата ми-
нута, въпреки че нас-
коро открито се оп-
лака от отношението
на Клоп към него.

Началото беше
много неприятно за
гостите, защото Деян
Ловрен се контузи

още преди да са из-
минали пет минути иг-
ра, а на неговото мяс-
то се появи друг мла-
док - холандецът Ки-
Яна Хоевер. 16-годиш-
ният бранител дирек-
тно влезе в история-
та, превръщайки се в
най-младия футбо-
лист, играл за Ливър-
пул в турнира. ç

16-годишният
Ки-Яна Хоевер
влезе в
историята,
превръщайки се
в най-младия
футболист,
играл за
Ливърпул
в турнира

От стр. 1

"Това е футболът. Остава-
ме приятели, като желая ус-
пех на Спартак и фенове му.
Относно бъдещето ми мога
да кажа, че имам три-чети-
ри предложения. Наистина
имам грандиозна оферта от
Китай, но не седи на дневен
ред да ходя в Азия, особено
във Втора лига. Не е тайна,
че има интерес към мен от
три клуба в Русия, а в рус-
кото първенство се чувствам
отлично. Имах разговори и
с отбори от други първенст-
ва, но не искам да изпадам
в подробности. Мисля си, че
до десет дни ще взема окон-
чателно решение къде точ-
но да продължа кариерата
си", сподели Попов.

31-годишният футболист
пристигна на "Откритие Аре-
на" от Кубан през юни 2015
година. Той напусна Спартак
(Москва) след 97 мача и 9
гола за спартаковци, с кои-
то е печелил шампионската
титла и Суперкупата на Ру-
сия. Именно триумфът в
шампионата на Русия през
2017 година, какъвто липсва-
ше във витрината на Спар-
так от 2001 година, е най-
ценният спомен на Попето.

Трикратният носител на
приза "Футболист на годи-
ната" в България има офер-
ти от Динамо (Москва), Рос-
тов и Кубан, където игра
под наем през пролетта,
вкарвайки четири гола в де-
вет мача. ç
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05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок - информационна

програма с водещи Елисавета
Гигова, Боряна Каменова, Дани-
ел Михайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ - културен слот с во-

дещи Александра Гюзелева, Анна
Ангелова, Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

09.45 100% будни - предаване за здра-
вословен и съвременен начин на
живот с водещи Мария Андонова
и Стефан А. Щерев

10.45 Спортисимо - спортно-развлека-
телно предаване/п/

11.15 Дързост и красота - тв филм
/4060 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат - тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории - документален

слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Точица - аним. филм
14.50 Сребристият жребец - анимаци-

онен филм
15.15 Патиланско царство - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота - тв филм

/4061 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно - кулинар-

но предаване
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлека-

телно предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно преда-

ване
19.00 Стани богат - тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Максимилиан - игра на власт и

любов - 6-сериен тв филм
/Австрия, 2016 г./, 1 епизод,
режисьор Андреас Прохазка, в
ролите: Криста Тере, Янис Ни-
вьонер, Аликс Поасон и др. (12)

21.55 1992 тв филм /3 епизод/(14)
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 - тв филм /3 епизод/

(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни - предаване за здра-

вословен лайфстайл/п/
02.20 1992 - тв филм /3 епизод/п/(14)
03.30 Максимилиан - игра на власт и

любов - тв филм /1 епизод/п/
(12)

04.20 Викингите 4 - тв филм /3 епизод
/п/ (16)

bTV
05.00 "Опасни улици" - сериал, с. 12,

еп. 20
05.40 "Лице в лице" /л./ - публицистич-

но предаване
06.00 "Малкото Пони: Приятелството е

магия" - анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави"
13.30 Премиера: "Любов от втори опит"

- сериал, с. 2, еп. 3
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 4, еп. 20

16.00 Премиера: "Алиса в страната на
любовта" - сериал, с. 3, еп. 4

17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Опасни улици" - се-
риал, с. 12, еп. 45

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 75
21.00 Премиера: "Горчива любов" - се-

риал, еп. 6
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините
00.00 "Кости"- сериал, с. 10, еп. 13
01.00 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с. 8, еп. 1
02.00 "Преди обед" /п./
04.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 7

bTV Action

05.15 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 16
06.00 "Аватар: Легенда за Анк" - анима-

ция
08.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 5
09.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 16
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 1
11.00 "Хуберт и Щалер" - еп. 12
12.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 9
13.00 "Земекрушение" - екшън,трилър

(САЩ, 2016), режисьори - Ник
Лайън, актьори - Андрю Джей
Кейтърс, Алекса Мансор, Тониа
Кей и др. 

15.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 6
16.00 "Супергърл" - сериал, с. 2, еп. 17
17.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 10
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" -

сериал, еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Стрела-

та" - сериал, с. 5, еп. 2
20.00 Екшъв в 8: "Неизвестният" (пре-

миера) - сериал, еп. 2
21.00 bTV Новините
22.00 Реал Мадрид - Леганес (футбол

за Купата на краля)
00.30 "Животинско царство" - сериал,

с. 2, еп. 4
01.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 2
02.30 "Твърде лично" - сериал, еп. 6
03.30 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 10
04.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 13

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия " - сери-
ал

07.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
08.00 "Майк и Моли" - сериал
09.00 "Шоуто на Слави"
10.00 "Неправна кантора" - комедия

(Италия, 2013), режисьор - Ум-
берто Рикони Картени, актьори -
Фабио Воло, Зое Феликс, Енио
Фантастичини, Никола Нокела

12.00 "Любимци" - сериал
13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу
18.00 "Любимци" - сериал
19.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с. 4
23.00 "Приятели" - сериал, с. 7
00.00 "Неправна кантора" - комедия

(Италия, 2013), режисьор - Ум-
берто Рикони Картени, актьори -
Фабио Воло, Зое Феликс, Енио
Фантастичини, Никола Нокела

02.00 "Слънчева Филаделфия " - сери-
ал

03.00 "Майк и Моли" - сериал
04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета " - сериал

08.00 "Разходка по Мисисипи" - драма,
(САЩ, 2015), режисьор - Ана
Боден, актьори - Райън Рейнолдс,
Стефани Оноре, Джейн Макнейл,
Робин Уайгър, Бен Менделсон,
Елфри Удард, Сиена Милър, Раян
Флек, Аналей Типтън, Тери Уай-
бъл, Кристофър Хески и др.

10.30 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал

12.45 "Коледни бъркотии" - драма, се-
меен, фентъзи (Канада, 2006),
режисьор - Дейвид Уийвър, ак-
тьори -  Амбър Бенсън, Брит Мак-
Килип, Кейти Кийтинг, Гуинет
Уолш, Тай Ръниан и др.

14.45 "Психотерапевт" - комедия, дра-
ма (САЩ, 2009), режисьор -
Джонас Пейт, актьори - Кевин
Спейси, Джо Нунез, Марк Уебър

16.45 "Сърцето на дракона" - екшън,
приключенски, фентъзи, комедия
(САЩ, 1996), режисьор - Роб
Коен, актьори - Денис Куейд, Шон
Конри, Пийт Постълуейт,  Джули
Кристи, Дейвид Тюлис, Дайна
Майър и др.

19.00 "Бездомници" - драма (САЩ,
1997), режисьор - Вин Дизел,
актьори - Вин Дизел, Майк Ейпс,
Дарнел Уилямс, Михаела Туду-
ров и др.

21.00 "У дома" - анимация, комедия
(САЩ, 2015), сценаристи - Том
Дж. Астъл, Мат Ембър, режисьор
-  Тим Джонсън

23.00 "Номер 42-ри" -  драма, биогра-
фичен, спортен (САЩ, 2013), ре-
жисьор - Брайън Хелгеланд, ак-
тьори - Чадуик Босман, Харисън
Форд, Кристофър Мелони, Джуд
Тейлър и др.

01.30 "Дъщеря ми трябва да живее" -
криминален, мистерия, трилър
(Канада, 2014), режисьор - Джон
Лекайър, актьори - Джоел Кар-
тър, Мадлин Мартин, Пол Попо-
вич и др.

03.15 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета " - сериал

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сериал, 2 сезон
/п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм

15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично

предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - ТВ шоу,

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

- риалити сериал
23.00 "Теория за големия взрив" - се-

риен филм, 10 сезон
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Худини и Дойл" (премиера) -

сериен филм
01.00 "Нощна смяна" - сериал, 2 сезон
02.00 "Докоснати от слънцето" - сериал
03.00 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "В кадър"
06.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,

сезон 11
08.30 "Кучето, което спаси коледната

ваканция" - семеен филм с уч. на
Дин Кейн, Елиза Донован, Гари
Валънтайн, Каспър Ван Дийн,
Джоуи Диаз, Кели Сталинс, Бре-
нън Бейли и др.

10.45 "Далеч от дома" - драма с уч. на
Бари Уотсън, Стефани фон Пфе-
тен, Пол МакГилиън, Том МакБет,
Ели Гори и др.

12.40 "Неугасваща любов" - романти-
чен филм с уч. на Елиза Донован,
Брад Роу, Джон Шнайдър, Фред
Уилърд, Том Скерит и др.

14.30 "Чудеса по Коледа" - семеен филм
с уч. на Бриджет Ригън, Виктор
Уебстър, Айрис Куин и др.

16.20 "Дежа Вю" - екшън-трилър с уч.
на Дензъл Уошингтън, Вал Кил-
мър, Паула Патон, Джим Кавий-
зъл, Адам Голдбър, Елдън Хенсън,
Брус Грийнууд, Мат Крейвън /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12

21.00 "Хелбой" - екшън-фантастика с
уч. на Рон Пърлман, Джон Хърт,
Селма Блеър, Рупърт Еванс, Ка-
рел Роден, Джефри Тамбор и др.

23.30 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12, /п/

00.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,
сезон 11, /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 9 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

СССССтудено ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 4

ВОДОРАВНО: Лиляна Ковачева. "Санин". Гигават.
Ризон. Ситар. Си. Час. Молар. Лин. Цер. Декан. Ки-
ла. Канат. Риме (Жул). "Наваро". Асенова (Венка).
"Алина". Анон. Барак. Молив. "Да". Нас (Ингеборг).
Хасан. Ром. Ван. Донат. Баки. Ламе. "Аморе". Пава-
роти (Лучано). Акера. Ренат (Вечеций Флавий). Си-
лан. Дерик. Равел (Морис). Ле (Иван). Нон. Такев
(Лозан). Мер (Стив, Фил). Фин. Пилор. РЕНО. Набо-
ков (Владимир). ТАРОМ. "Калиро". Аватара.

ОТВЕСНО: "Лисичета". "Ана Каренина". Лазар. Ва-
ран. ВЕРОНАЛ. Лянос. Калас (Мария). Ланин. БИ.
НИН. "Дарик". Дарак. Пор. Дан. "Менон". Хомот. ТИ-
КО. "Сока". Аманет. Рало. "Могилата". Оса. Исакова
(Нина). Витан. Салата. ИВЕР. Нагар. Ренин. МАЛЕВ.
ТА. Чар. Кинов (Иван). Бокал. Рат. Кев. Лимон. Ра-
рен. Мера. Василев (Дойчин). Докер. ЛЕНОР. "Кати-
на". Адами (Джузепе). Атерома.

 bTV Cinema,"Номер 42-ри" -  драма, биографичен, 
спортен, с Чадуик Босман, Харисън Форд, 

Кристофър Мелони, Джуд Тейлър и др., 23,00 ч.

Днес ще започне повишение на температури-
те. Минималните ще бъдат от минус 7 до минус
2, а дневните от минус 1 до плюс 3 градуса. Облачността ще бъде
значителна, а по-късно от югозапад ще започнат превалявания от
сняг.

В четвъртък в източните и южни райони ще превалява дъжд, а в
западната и северозападна част на страната - сняг. Възможни са и
заледявания и поледици в планините. Температурите ще бъдат от ми-
нус 5 до плюс 2 градуса.

Ще духа до умерен вятър от югозапад и юг. По-късно вятърът
отново ще се ориентира от северозапад.

В петък отново ще бъде по-студено, с дневни температури от ми-
нус 7 до нула градуса. Почти без валежи, но ветровито, с умерен
вятър от северозапад и север.

Почти без промяна ще остане времето в събота - ветровито, с
температури около обичайните за януари, а от неделя ще започне
леко повишение на температурите, като през следващата седмица днев-
ните стойности през повечето време ще бъдат от 0 до 5 градуса.
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Целта на
Славиша
Стоянович е
отборът му
да финишира
преди ЦСКА

:

Íàêðàòêî
Международната
федерация по волейбол
потвърди
официално разпределението
на отборите за Интерконти-
ненталните олимпийски
квалификации за Игрите в
Токио през 2020 година.
Турнирите от пресявките
започват на 2-и август 2019-
а с двубоите при жените.
Българският национален
отбор попадна в Група "С"
заедно със САЩ, Аржентина и
Казахстан.  Победителят в
този поток ще се класира
директно за Олимпийските
игри.  При мъжете България е
в Група "А". Съперници на
тима ни са Бразилия, Египет
и Пуерто Рико. Срещите ще
се проведат от 9 до 11
август, а победителят ще се
присъедини към домакина
Япония на Игрите в Токио.
Двукратният шампион
Насер ал Атиях с
"Тойота" спечели
първия етап при автомоби-
листите на рали Дакар.
Пилотът от Катар, който е
победител в надпреварата
през 2011 и 2015 година,
беше най-бърз в дюните на
перуанската пустиня в 331-
километровия етап от Лима
до Писко. Втори на 1.59
минута финишира защитава-
щият титлата си от миналия
сезон и също двукратен
победител в надпреварата
Карлос Сайнс (Испания) с
"Мини", а трети на 2.00
минути завърши полякът Якуб
Пржигонски също с "Мини".
При мотоциклетистите най-
бърз в първия етап беше
испанецът Хоан Бареда с
"Хонда".
Шефът на "Ферари"
Маурицио Аривабене
беше заменен
с досегашния технически
директор Матиа Биното, след
като италианският екип не
успя да спечели нито една
титла във Формула 1 през
миналия сезон.

Наставникът на Левски
Славиша Стоянович
сложи окончателно край
на спекулациите, отнася-
щи се за бъдещето му на
"Герена". В периода между
коледните и новогодишни-
те празници постоянно се
говореше и пишеше, че
сърбинът със словенски
паспорт ще напусне, за
да поеме националния
отбор на Латвия. Стояно-
вич призна, че наистина е
имал оферта от балтийс-
ката държава, както и от
още два клуба, чиито
имена не пожела да
назове. Но желанието му
е да остане при "сините" и
да изпълни договора си,
който е до юни. След това
може да се задейства и
опция за удължаването му
с още една година.

Специалистът, който
навремето изведе Цървена
звезда до титлата на
Сърбия и приключи 7-
годишната хегемония на
Партизан, определи ин-
формациите за кариерата
му като манипулации, като
разкри как стоят нещата с
договора му. "Аз съм тук,
както виждате. Беше
пълно с дезинформации, с
много инсинуации и мани-

пулации. В последните 20
дни или дори месец,
вярно е, че имах оферта
от националния отбор на
Латвия, както и от още
два клуба. Не беше лесен
период за мен, защото
отидох за малко почивка,
а то не стана почивка с
тези неща", оплака се
Стоянович.

"Важното е, че съм тук
и че ще бъда треньор до
юни, ако всичко е наред.
Договорът ми не е за две
години, а за една плюс
една. В края на месец
май клубът ще каже "не"
или аз ще кажа "не", като
обсъдим работата ми.
Това е важно да се
разбере. Тук съм и ще
работя до края на догово-

ра. Ще работя така, както
Левски и феновете искат",
заяви специалистът

"Искаме да покажем
по-хубава игра, а не
както в последните кръго-
ве на есенния дял. Не
завършихме полусезона
по начина, по който
искахме. Ще има промени
в треньорския щаб, в
начина на работа, на
всички нива. Това е
засега информацията",
разкри специалистът при
срещата си с медиите.

"След като отпаднахме
за Купата, важното е да
сме много близо до
Лудогорец. Моята цел е
да изпреварим ЦСКА в
крайното класиране, това
е желанието на всеки

фен и на клуба. Трябва да
сме спокойни и да рабо-
тим крачка по крачка.
През октомври изгубихме
фокус, защото мислехме
за титлата, която е през
май. Накрая ще видим
дали сме успели в целите
си", сподели още Стояно-
вич.

"Сега е много важен
период да се подготвим
физически. През есента
не бяхме добри в този
аспект. Имахме много
контузени играчи, които
не бяха подготвени доб-
ре, други бяха изморени.
Сега аз и моят екип
знаем какво искаме и
каква подготовка ще
направим", завърши
Славиша Стоянович. ç
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Треньорът на Левски Славиша Стоянович не изключи и вариант да се раздели
със "сините" и преди края на сезона

Треньорът на Левски
Славиша Стоянович изведе
група от 30 играчи за пър-
вата тренировки на тима за
2019 година. Сред големия
брой футболисти има пети-
ма вратари - Николай Ми-
хайлов, Божидар Митрев,
Мартин Полачек, Николай
Кръстев и Петър Иванов. Те
ще се подготвят под ръко-
водството на новия си тре-
ньор Димитър Иванков. За
бившия вратар на "сините"
това е първа изява в ново-
то му амплоа.

Прави впечатление, че от
тренировката на Левски
липсват бразилците в отбо-
ра - Паулиньо, Ривалдиньо
и Луан Виана. Очаква се те
да се присъединят към ти-
ма в следващите дни.

Наставникът на Левски Треньорът на вратарите Димитър Иванков бе единственият нов на "Герена" при първата тренировка на Левски

Ëåâñêè çàïî÷íà ïîäãîòîâêà ñ
ïåòèìà âðàòàðè è áåç áðàçèëöè

Славиша Стоянович обяви,
че в момента сините раз-
полагат с 34-ма футболис-
ти, от които шестима вра-
тари, а иска да останат 24-
ма състезатели и трима
вратари. "Исках да почнем
с нови играчи. Искам кол-
кото е възможно по-бързо
да се приключи със селек-
цията. В момента разпола-
гаме с шестима вратари и
34-ма играчи, което е мно-
го. Моето желание е да пъ-
туваме за Кипър с 24-ма иг-
рачи и трима вратари. На-
дявам се новите попълне-
ния да дойдат по-бързо. На-
дявам се да вземем цент-
рален защитник, халф и ка-
чествен нападател. С Мар-
тин Райнов от Берое се
преговаря, но е трудно", за-
яви Славиша Стоянович. ç

Снимка Пресфото БТА


