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Премиерът Бойко Борисов да дойде в парламента утре (днес - бел. ред.), за да отговори
на притесненията на хората по тол-системата. За това призова лидерът на БСП Корне-
лия Нинова на пресконференция. Вместо това от ГЕРБ предложили изслушване на
министър Аврамова, която обаче е изслушвана вече три пъти. "Въвеждането на тол-
системата е поредният провал на правителството на Борисов. Протестират хората не
само от населените места около София, но и в Пловдив, Русе и други областни
центрове", припомниха от БСП.
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Àãîíèÿ
лючваме с цирка, всичко си
има граници! Пожари с
бензин не се гасят", комен-
тира пред сайта Каракача-
нов.

Военният министър е бе-
сен на зрелищния арест на
директорката на Басейнова
дирекция в Пловдив, който
го очакачестви като "безу-
мие".

"Това започва да прили-
ча на нещо ненормално. Не

във властта
ази агония в държавата по-
вече не може да продължа-
ва, абсурд е още година и
половина да я търпим!
Това заявил вицепремиерът
и министър на отбраната
Красимир Каракчанов по
време на Коалиционния
съвет, на който присъствал
премиерът Бойко Борисов,
съобщи "Епицентър" .
"ГЕРБ или спират да пра-
вят глупости, или прик-

Âèöåïðåìèåðúò
Êàðàêà÷àíîâ
êúì ïðåìèåðà
Áîðèñîâ:
Èëè ÃÅÐÁ ñïèðàò
ñ ãëóïîñòèòå,
èëè öèðêúò
ïðèêëþ÷âà

Í
строена през "черното" (според платени говорители на
антикомунизма) социалистическо време, голяма част от
която се строеше с доброволен труд. Строяха се качес-
твено, надеждно, неслучайно, че всички български язо-
вири са построени преди 1989 година. Климатичните
промени в природата също влияят и нуждата от вода ще
нараства. В тази връзка искам отново да напомня един
епизод от миналото.  През осемдесетте години на мина-
лия век, при една среща в Родопите, Тодор Живков
запита: "Може ли по реката, която минава през района,
да се направят малки електроцентрали? И те да бъдат
резерв". Казах му, че реката е с голяма денивелация и
това не е възможно. Предложих му обаче друг вариант:
В района има изселено село - Хамбар дере, през което
минава малка река. В долния край на селото, под маха-
лата Шарен нос, има тясно място, което може лесно да
се прегради и ще се образува язовир. Този язовир ще
задържа високите пролетни води. В целия водосборен
район няма населени места и водата ще бъде годна за
пиене, а може и водна електроцентрала да се построи.
Живков беше делови човек и още на следващите дни
изпрати ръководни дейци на място. По това време стро-
ителството на язовири беше приоритет на управлението
и бяха построени хиляди големи и малки язовири.
В следващите дни беше изготвен идеен проект с назва-
ние "Язовир Кормисош". Проекта видях в тогавашния
Окръжен народен съвет - Пловдив. Скоро след това
дойде демокрацията и проектът беше изоставен. Напом-
них за това на един демократ - народен представител
от Пловдив, но нищо не стана Пиша това с надежда, че
ще бъде прочетено от ръководствата на Пловдивския и
Хасковския регион и ако смятат за необходимо, да реа-
лизират този проект. Това ще бъде най-чистият язовир,
от който ще бъде осигурена питейна вода за тези реги-
они. Съответните министерства също трябва да вземат
отношение. Пожелавам го на това трудово население и
оставам с надежда, че ще се случи.

Христо В. ХРИСТОВ - Референта, Правец
(Текстът е от редакционната поща на ЗЕМЯ)

е спира обсъждането на ситуацията с водите в
страната. Всеки ден изникват нови проблеми на
битовото водоснабдяване, откриват се замърсе-
ни водоизточници. И това няма да спре, понеже
водопроводната мрежа е амортизирана. Тя беше
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Кобрата призна, че е из-
лъгал за депортирането
от САЩ. Пред БНТ бок-
сьорът заяви, че в мо-
мента се готви в Герма-
ния. Той се оправда, че
не сметнал за толкова
важно да се обяснява къ-
де се намира. Припом-
няме, че в неделя изле-
зе информация от аме-
рикански журналист, че
българинът е депортиран
от САЩ заради пробле-
ми с визата. "Не смет-
нах, че е важно. Все ед-
но да ви кажа колко те-
жа и какви чорапи нося
в момента", заяви бок-
сьорът. В крайна сметка
властите в САЩ разкри-
ха истината.

Âëàäèìèð Ïóòèí:
Òðÿáâàøå äà óäðÿì
ïî ìàñàòà çà
ãîëåìèòå ïðîåêòè

Обсъждането на много от
крупните инфраструктур-
ни проекти с бившите
министри на финансите
Алексей Кудрин и на
икономиката Герман Греф
не беше лесно, разказ-
ва президентът на Ру-
сия Владимир Путин в
интервю пред ТАСС. Как-
то отбелязва президен-
тът в интервю за про-
екта "20 въпроса към
Владимир Путин", в ре-
дица случаи му се на-
лагало да "удря по ма-
сата" на Кудрин, който
бил против тези проек-
ти, тъй като били много
скъпи. <21

Êóáðàò Ïóëåâ
ïðèçíà,
÷å å èçëúãàë

може срещу един държавен
служител, който можеш да
го извикаш, да пращаш ка-
чулки или Икономическа
полиция. Да отидеш да
арестуваш една жена c ка-
чулки, пушки помпи", зая-
ви Каракачанов. Също вче-
ра назначеният преди едва
40 дни екоминистър Емил
Димитров намекна, че е го-
тов да подаде оставка и че
е опразнил бюрото си.  ç

Ò

Каварна. Ученици от Професионалната земеделска гимназия окичиха с марте-
ници дърво в центъра на града. Инициативата беше осъществена със съдейст-
вието на местния Съюз на пенсионерите и е поздрав по случай предстоящия
празник. Снимка Пресфото БТА

Шефове на кризисния щаб
генерал Венцислав Мутафчийски
и на Националния център за
заразни и паразитни болести
проф. д-р Тодор Кантарджиев
увериха вчера, че страната ни
започна превантивно да се под-
готвя в случай на поява на болни
от коронавирус. Спешните пре-
вантивни мерки включват разпо-
лагане на екипи по границите,
учения се провеждат във ВМА и
на столичното летище, което ще
бъде оборудвано с термокамери.
За последното денонощие няма
промяна в ситуацията в страната
и няма регистрирани случаи на
коронавируса, каза ген. Мутаф-
чийски. Кантарджиев пък разказа,
че последните изследвания показ-
ват, че заболяването е най-опасно
за възрастните хора. Статистика-
та е показала, че седем малки
деца досега са се заразили с
коронавирус, но всичките са се
излекували. Досега девет жени,
които са били бременни в 9-ия
месец, са заболели. Въпреки
заразата те са родили здрави
деца.

Çà ìîìåíòà íÿìà
áúëãàðè áîëíè
îò êîðîíàâèðóñ
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Ïðîöåíòúò íà ñìúðòíîñò
å ïî-ìàëúê â ñðàâíåíèå
ñ äðóãè çàðàçè, óâåðè
øåôúò íà ÂÌÀ
ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè

<19
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Апелативният
специализиран съд
отхвърли молбата
на Нено Димов да
излезе на свобода

С два на един гласа състав
на Апелативния специали-
зиран съд отхвърли молба-
та на бившия екоминистър
Нено Димов да излезе на
свобода, съобщи БНР. В
малцинство остана съдия-
докладчикът Даниела
Росенова, според която
няма доказателства, че
извън ареста той ще
извърши друго престъпле-
ние. Мнозинството обаче
прецени, че действията на
обвинения за водната
криза в Перник бивш
министър, освен че са
причина за въвеждането на
тежък режим на водата за
97 000 български гражда-
ни, са уронили и доверието
в начина на функциониране
на изпълнителната власт.

Задържаха дъщерята
на Цар Киро с два
килограма хероин

Дъщерята на Кирил Раш-
ков, известен като Цар
Киро, и негов внук са
хванати с 2 кг хероин,
стана ясно на брифинг на
прокуратурата в Пловдив,
предава "Нова телевизия".
Предстои повдигане на
обвинение, заяви директо-
рът на ОД на МВР старши
комисар Йордан Рогачев.
Той обясни, че в понедел-
ник е проведена операция
срещу разпространението
на наркотици. Задържани
са били 2 лица от фамили-
ята Рашкови с 2 кг хероин.
Това са дъщерята Събка и
внукът му Георги Рашков.
Проверката е извършена
на булевард в Пловдив.
В дъщерята на Кирил Раш-
ков е намерено наркотич-
ното вещество, което е
било в колан около кръста
й. Хероинът е внесен от
Турция. Изчакахме да се
приберат в Пловдив, тогава
спряхме автомобила за
проверка и установихме
наркотичното вещество,
заяви комисар Рогачев.

Обвиниха задържаните
за нападнатото
в рейса момче

Нападателите на 14-го-
дишното момче от столич-
ния автобус получиха
обвинения за грабеж,
съобщи "Дарик радио".
В петък детето беше
съблечено голо до кръста
в автобус 404, защото
било с блуза на ЦСКА.
На 24 февруари следобед
в ареста бяха отведени
четирима младежи. Те са
непълнолетни. Един от тях
е на 16 години, а трима са
на 17. Софийската районна
прокуратура ще поиска
най-тежката мярка за
неотклонение "задържане
под стража". И четиримата
задържани са отказали да
дават обяснения.

ÂËÀÑÒÒÀ

България започна
превантивно да се подгот-
вя в случай на поява на
болни от коронавирус,
предаде БГНЕС.

Спешните превантивни
мерки включват разпола-
гане на екипи по граници-
те, учения се провеждат
във ВМА и на столичното
летище. Целта е да се
отработят различни
ситуации, при които
голяма група заразени
влизат в страната. Те ще
бъдат транспортирани
към определени болници,
а медицинските екипи ще
останат под карантина.
За последното денонощие
здравните власти са
изготвили информационни
брошури за чужденците,
които пристигат в Бълга-
рия. Такива материали са
направени и за българи-
те, които ще посещават
засегнати от коронавирус
държави. Това заяви на
първия брифинг генерал
Венцислав Мутафчийски,
който оглавява новосфор-
мирания кризисен щаб
към Министерския съвет.
До края на седмицата
трябва да пристигнат и да
бъдат инсталирани по
граничните пунктове
термокамери, подобни на
тези, които вече са
инсталирани на летищата.
За последното денонощие
няма промяна в ситуация-
та в страната и няма
регистрирани случаи на
коронавируса, каза ген.
Мутафчийски.

Той отново напомни, че
тестовете за коронавирус
са напълно безплатни, и
предупреди общественост-
та, че и при най-малките
съмнения за неразполо-
жение да се посети лич-
ният лекар.

По думите му хора,
завърнали се от Италия
или от Китай, които имат

Ïðè êîðîíàâèðóñà ïðîöåíòúò íà
ñìúðòíîñò å ìíîãî ìàëúê â ñðàâíåíèå
ñ äðóãè çàðàçè, óâåðè øåôúò íà ÂÌÀ è
Ïðàâèòåëñòâåíèÿ ùàá çà êîðîíàâèðóñà

болно гърло или висока
температура, задължител-
но трябва да потърсят
личния си лекар. Има
възможности за обявява-
не на карантина от
личния лекар, която да
бъде удостоверена с
болничен лист. Когато
става въпрос за гражда-
ни, които нямат никакви
оплаквания, те могат да
намерят начин да се
самоизолират и да огра-
ничат контактите си,

добави експертът. Той
уточни, че тъй като все
още няма открито лече-
ние на заразата, засега
кризисният щаб се снаб-
дява с най-утвърдените
медикаменти. Той уточни,
че в болниците са осигу-
рени около 8000 костюма
с маски и очила, за да
може да бъде предпазен
персоналът. При корона-
вируса процентът на
смъртност е много малък
в сравнение с други

По разпореждане на министър-председателя
Бойко Борисов в Министерски съвет се проведе
извънредно заседание на Съвета по сигурността

във връзка с разпространението на вируса
COVID-19. На снимката: директорът на ВМА
 ген. проф. Венцислав Мутафчийски (вляво)

Заради разпространени-
ето на коронавируса се от-
менят всички военни мероп-
риятия на закрито за нацио-
налния празник 3 март, пре-
дупреди БНР. Освен това Во-
енноисторическият музей ня-
ма да бъде отворен за посе-
щение, каквато е традиция-
та на този празник, отменя
се и концертът на духовия
оркестър, съобщи ген. Вен-
цислав Мутафчийски, ръко-
водител на щаба, който сле-
ди ситуацията с коронавиру-
са у нас. По думите му, за

Îòìåíÿò âñè÷êè âîåííè ìåðîïðèÿòèÿ íà çàêðèòî çà Òðåòè ìàðò
момента не се налага да бъ-
дат забранени обществени-
те прояви на открито или на
закрито.

В момента няма забрана
на обществени прояви. Тези
решения ще се взимат в ход,
защото няма ситуация в Бъл-
гария. Ученически пътуващи
групи към места, в които има
критична ситуация или да ка-
жем, проява на коронавирус,
са непрепоръчителни. За
Трети март си отменихме на-
шите военни мероприятия на
закрито, обясни още той. ç

Àíóëèðàò ñå ïîëåòè äî Ìèëàíî
"България Ер" анулира полетите си

до Милано до 27 март заради зачести-
лите случаи на коронавирус, предаде
БГНЕС.

Всички пътници по анулираните по-
лети могат да поискат пълно възстано-
вяване на сумата за самолетните си би-

лети, както и да променят датата си на
пътуване, без да плащат такса", съобща-
ва авиокомпанията. Всички пътници по
полетите до и от Милано в периода 29
март - 30 април 2020 г. също могат да
получат пълно възстановяване на сума-
та за закупените самолетни билети.

Симптомите на коронавирус могат да
се регистрират до 14 дни след зараза,
затова при пътуване до засегнати стра-
ни хората сами трябва да сигнализират
на здравните служби, заяви директорът
на Националния център за заразни и па-
разитни болести проф. д-р Тодор Кан-
тарджиев пред Би Ти Ви. Последните из-
следвания показват, че заболяването е
най-опасно за възрастните хора. Статис-

зарази, увери Венцислав
Мутафчийски. Той поясни,
че по граничните пункто-
ве ще има медицински
лица, които ще мерят
температурата на влиза-
щи в страната. Шефът на
кризисния щаб открои
едни от най-важните
превантивни мерки - да
не се пътува там, където
има регистрирани случаи
на коронавирус, и да се
ограничат публичните
събирания. ç

Âèðóñúò íå å ôàòàëåí çà äåöà è áåáåòà
тиката показва, че седем малки деца до-
сега са се заразили с коронавирус, но
всичките са се излекували, припомни
професорът. Новият коронавирус се
оказва, че за децата не е опасен, уточ-
ни проф. Кантарджиев. Досега девет же-
ни, които са били бременни в 9-ия ме-
сец, са заболели с коронавирус. Въпре-
ки заразата те са родили здрави деца.
Успокои хората шефът на НЦЗПБ.
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ÁÑÏ: Øåñò ìåñåöà ïðåäëàãàìå àëòåðíàòèâíè
ðåøåíèÿ çà òîë-ñèñòåìàòà, âëàñòòà íå íè ÷ó
Ïðåìèåðúò äà íå ñå êðèå, à äà áúäå èçñëóøàí â ïàðëàìåíòà, ïðèçîâà Ãåîðãè Ñâèëåíñêè

"Въвеждането на тол-
системата е поредният
провал на правителството
на Борисов. Знаете какво
напрежение има в цялата
страна и това е една нова
криза, сега в транспорта.
Протестират хората не
само от населените места
около София, но и в
Пловдив, Русе и други
областни центрове. Вне-
сохме искане утре минис-
тър-председателят Бори-
сов да се яви в парламен-
та и да отговори на въп-
росите на притеснените
хора. Причината да се
стигне дотук е некомпе-
тентност, икономически
интереси и корупция, за
които сега трябва да
плащат хората с ниски
доходи от джоба си." Това
заяви председателят на
БСП Корнелия Нинова по
време на пресконферен-
ция на "Позитано" 20.  Тя
подчерта, че това е абсур-
дна ситуация: "Пътят, по
който трябва да се дейст-
ва, е да се отмени реше-
нието на Министерския
съвет, но оттук следва нов
проблем - кой ще поеме
разходите за тези отсеч-
ки? Вижда се, че управля-
ващите отново се опитват
да прехвърлят отговор-
ността на общините. Но
общините нямат предви-
ден бюджет за това -
хаосът ще се увеличава.
Ние предупреждаваме от
6 месеца и предлагаме
алтернативни решения".

Министър-председате-
лят да не се крие, да не
ни праща г-жа Аврамова,
молим го най-възпитано,
културно и почтително да
уважи парламента и да ни
разясни ситуацията с тол-
таксите. Това каза зам.-
председателят на ПГ на
"БСП за България" Георги
Свиленски по време на
пресконференцията,
предаде "Фокус". "Както
каза председателят на
партията, внесохме иска-
не за изслушване на

министър-председателя.
Знаете ли какво направи-
ха ГЕРБ, за да заглушат
това наше искане? Вчера
са внесли искане за
изслушване на министър
Аврамова. Тя пет пъти
идва в български парла-
мент. Тя нищо не може да
каже жената, защото не
просто не е запозната с
проблема. Там отговорник
за въвеждане на тол-
системата, назначен
лично от г-н Борисов, е
г-н Нанков. Г-жа Аврамова
не знае за какво става
въпрос. Не я подценявам,
но тя стои встрани от
проблема", коментира още
Свиленски.

Според Свиленски,
вместо да се отмени
постановлението на
Министерски съвет, сега
всички столичани са
нарушители на закона,
защото премиерът не си
отменя решението от
миналата година.

"2019 г. Борисов казва:
"Сядаме с Фандъкова и се
разбираме", и всички
столичани разбраха, че са
се разбрали. Да, ама не.
805 души първия ден
санкционирани. Кой носи
отговорност? Аврамова
ли, Фандъкова ли? Пред-
седателят на ГЕРБ не
може да се разбере
година и три месеца със
заместник-председателя
на ГЕРБ, ако мога така по
партийному да ги свържа.

Да освободят 10 пътни
участъка в Столична
община и още няколко в
страната. Ако това нещо
се беше случило декемв-
ри, ноември, тези пари
щяха да бъдат заложени в
бюджета, защото сега
общините трябва да
платят това поддържане
на пътищата", изтъкна още
Свиленски.

Той припомни, че още
от първия ден БСП са
знаели какво ще се случи
с тол-системата. "Това е
система, която засяга и
обхваща всеки български
гражданин и всеки един
гражданин, който преми-
нава през България.
Затова още преди години
искахме разговора да се
проведе в българския
парламент, в парламен-
тарните комисии по
транспорт, където е
мястото. Там да бъде
взето решението каква
система е необходима,
кои улици и магистрали,
първокласни и второклас-
ни пътища да бъдат так-
сувани. Какъв да бъде
размерът на тези такси?
Знаехме, че тази систе-
ма, по този начин въвеж-
дана от тези хора, рабо-
тейки на тъмно, работейки
скрито, криейки се и пре-
хвърляйки отговорност,
няма как да тръгне", ко-
ментира още Свиленски.

Социалистът даде
няколко примера по този

�
Íà òîçè äåí

Събития

� 1815 г. - Наполеон
Бонапарт извършва бягство
от остров Елба, след което
се насочва с привърженици
към Париж с намерение да
завземе властта.
� 1919 г. - В щата

Аризона (САЩ) е учреден
националният парк „Гранд
каньон“.
� 1936 г. - По нареждане

на Хитлер в Германия
започва производството на
леките коли „Фолксваген“.
� 1951 г. - В САЩ

президентските мандати са
ограничени на два.
� 1980 г. - Израел и

Египет установяват диплома-
тически отношения.
� 1991 г. - Американецът

Тим Бърнърс-Ли представя
първият уеб браузър.
� 1993 г. - Извършен е

атентат срещу Световния
търговски център в Ню Йорк,
при който загиват 6 души, а
над 1000 са ранени.
� 2004 г. - Президентът

на Република Македония
Борис Трайковски загива в
самолетна катастрофа близо
до Мостар.

Родени

� 1564 г. - Кристофър
Марлоу, английски драматург

� 1802 г. - Виктор Юго,
френски писател
� 1846 г. - Бъфало Бил,

американски шоумен
� 1861 г. - Надежда

Крупская, руска революцио-
нерка
� 1861 г. - Фердинанд I,

цар на България
� 1896 г. - Андрей

Жданов, съветски политик и
идеолог
� 1932 г. - Джони Кеш,

американски певец
� 1947 г. - Иля Велчев,

български писател
� 1954 г. - Реджеп

Ердоган, турски политик,
кмет на Истанбул, премиер и
президент на Турция
� 1964 г. - Петър Хубчев,

български футболист

Починали

� 1953 г. - Николай
Державин, руски филолог
� 1971 г. - Фернандел,

френски комик
� 1985 г. - Тялинг

Коопманс, холандски
икономист, Нобелов лауреат
� 2000 г. - Йоанна

Савойска, българска царица

повод. "Когато беше
предложена този вид
система, който струва 200
млн., аргументите да бъде
въведена тази система
беше, че ще бъде наблю-
давана или таксувана 85%
от пътната инфраструктура
в България. Това беше
аргументът - правим скъпа
система, защото ще
гледаме 85% от пътищата.
20 хил. км искаха тогава
да бъдат таксувани. Тогава
това казахме, че това е
втората страна в Европа,
която ще бъде с 85%
таксуване на пътна мрежа
и няма друга такава.
Предложихме таксуване
само на магистрала и
първи клас пътища. Тези
проблеми, за които гово-
рихме сега, нямаше да ги
има. Само че те не ни
чуха. Искаха да въведат
система, струваща 200
млн., с аргумента, че ще
наблюдават 85% от пъти-
щата или 20 хил. км", каза
още Свиленски.

Той уточни, че сега
вместо 20 хил. ще бъдат
таксувани 2800 км, която
ще струва не 200 млн., а
18 млн. "Т. е. купуваме
нещо много скъпо да
гледаме нещо много
велико и в крайна сметка
гледаме 2800 км", каза
още Свиленски.

По думите му за тези
20 хил. км от тол-управле-
нието са назначили 1200
контрольори. Само че
сега работата им е за
2000 км. Това същото
дружество направи рамки
като за 20 хил. км. Само
че те няма нужда да се
ползват, защото парла-
ментът е решил да са
2000 км скъпо похарчени
пари, назначени хора",
уточни Свиленски. Зам.-
председателят на ПГ на
"БСП за България" при-
помни, че премиерът
Борисов е виждал касич-
ка като вървят тировете,
но прогнозата му не се е
сбъднала. ç

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Балансът между напус-
нали и завърнали се у нас
българи през 2018 г. е два
пъти по-голям в негати-
вен план, отколкото през
2012 г. Много бързо се уве-
личават хората, които на-
пускат страната.

Това обяви бившият вън-
шен и социален министър
Ивайло Калфин пред
Bulgaria ON AIR.

Националната статистика
отчита положителна тенден-
ция в броя на завърналите
се. За статистиката инфор-
мира лично премиерът Бой-

Êàëôèí: Äâà ïúòè ïîâå÷å áúëãàðè çàìèíàâàò, îòêîëêîòî ñå çàâðúùàò
ко Борисов във Facebook,
но публикацията му отнесе
остри критики. Той отгово-
ри на критиците, че работи
страната ни да е по-добро
място за живот.

"Това е реалистично, до-
колкото се гледат данните
на НСИ, с някои условнос-
ти как те отчитат замина-
лите в чужбина. За да бъде
отчетен някой в НСИ, тряб-
ва изрично да заяви, че на-
пуска страната. И премие-
рът, и критиците му са пра-
ви в случая. Премиерът е
прав в това, че има нарас-

тване на завърналите се в
България. Но критиците му
са прави, че има още по-
голямо нарастване на на-
пусналите страната", заяви
бившият вицепремиер
Ивайло Калфин в студиото
на предаването "България
сутрин".

По думите му около 2
милиона наши сънародни-
ци живеят зад граница, но
е много трудно да бъде оп-
ределен точният брой. Пър-
во започнаха да излизат
висококвалифицираните
кадри, сега излизат всякак-

ви кадри, отбеляза той.
Калфин е категоричен,

че кохезионната политика
и инфраструктурата няма да
върнат сънародниците ни от
чужбина. "Дълго време се
говореше, че като се пост-
рои Дунав мост 2 и Видин-
ският район ще се оживи -
няма такова нещо. Там ня-
ма останали хора, няма и
предприятия, в които да
отидат инвеститори, защо-
то не могат да намерят пер-
сонал", даде пример бивши-
ят социален и външен ми-
нистър. ç
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Говедовъдството, млековъд-
ството и производството на зър-
нени храни и маслодайни кул-
тури са най-рентабилните отрас-
ли за развитие на фермерските
стопанства в Русия. Това показ-
ват данните на Центъра за от-
раслова експертиза към Руска-
та селскостопанска банка, из-
вестна като Россельхозбанк.
Рентабилността на фермерски-
те селски стопанства (ФСС) по
методиката на EBITDA (Earnings
before in terest ,  taxes,
depreciation and amortization -
печалби преди отчислението на
лихвите, данъците и амортиза-
цията) е доста висока във всич-
ки от посочените по-горе ка-
тегории. В млековъдството рен-
табилността е около 35%, в рас-
тениевъдството - 31%, а месо-
дайното животновъдство - 29%.
При производството на яйца и
птиче месо процентите на рен-
табилността са по-скромни - по
17 на сто.

Според банкови експерти
средният оборот на ферма, за-
нимаваща се с производство на
мляко, е около 15 милиона руб-
ли (217 хил. евро). Това позво-
лява да се поддържа стадо от
100 млечни крави. Разчетите на
Центъра за отраслова експер-
тиза показват, че стартирането
на такава ферма са необходи-
ми средно от порядъка на 50
милиона рубли (около 725 хил.
евро) инвестиции.

За производството на зър-
нени култури и слънчогледово
семе средното руско селско
фермерско стопанство засява
парцел с площ от 400 хекта-
ра. В този случай стартиране-
то на фермерското производ-
ството струва средно 20 ми-
лиона рубли (около 290 хил.
евро) при среден годишен обо-
рот от 12 милиона рубли ( 174
хил. евро).

Статистиката на Росстат и
финансовите отчети на селски-
те стопанства показват, че по-
настоящем делът на ФСС в про-
изводството на слънчогледови
семки в Русия възлиза на 33 на
сто. "Всъщност всяка трета бу-
тилка олио съдържа плодовете
на труда на многобройни малки
фермерски стопанства. Делът на
ФСС в производството на зър-
нените и бобови култури (пше-
ница, ръж, елда, ориз, грах и
др.) вече е 29%. Делът на селс-
ките фермерски стопанства в
производството на други про-
дукти от растениевъдството съ-
що вече е сравнително значим:
зеленчуци - 19%, картофи - 13%,
захарно цвекло - 11%", комен-
тира Дмитрий Жиляков, замес-
тник-директор на центъра за ек-
спертиза към Россельхозбанк.

В целия отрасъл на живот-
новъдството и птицевъдството
участието на селските ферме-
ри е по-скромно - 3%. В също-
то време обаче в сектора за
отглеждането на овце и кози
участието на фермерските сто-
панства е респектиращо голя-
мо - 23%. ç

Êîëêî ñòðóâà äà
ñòàíåø ôåðìåð
â Ðóñèÿ

Районният съд в Кюс-
тендил оправда по всички
обвинения фермера
Петър Пищалов. Преди
две години той изостави
в планината Осогово над
Кюстендил стадо с коне.
Няколко от тях бяха
намерени умрели от глад
в дълбокия сняг през
зимата на 2018 г. Остана-
лите бяха спасени от
доброволци. Прокуратура-
та обвини Петър Пищалов
в нехуманно отношение
към животните, но отказа
да търси от фермера
наказателна отговорност,
а предложи да му бъде
наложено административ-
но наказание. Заради
случая бе уволнен дирек-
торът на Агенцията по
контрол на храните в
Кюстендил Стоян Саев.

Разследването продъл-

Ïðîêóðàòóðàòà îòêàçà äà òúðñè îò
Ïåòúð Ïèùàëîâ íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò,
ñúäúò â Êþñòåíäèë ãî îïðàâäâà

жи месеци. Първоначално
природозащитници обяви-
ха, че под снега от глад и
студ са починали десетки
коне. Накрая се оказа, че
техният брой е пет. Оста-
налите животни бяха
открити измършавели и
прегладнели.

Жители на Кюстендил
предприеха спасителна
акция, като осигуриха
храна. По данни на фонд
"Земеделие" собственикът
на конете е получил
близо 400 000 лв. субси-
дии за 2015 и 2016 г. за
отглеждането на животни-
те. Случаят е от началото
на 2018 г.

Председател на съдеб-
ния състав на Районния
съд в Кюстендил, поста-
новил оправдателната
присъда, е съдия Светос-
лав Петров. По случая на

фермера Петър Пищалов
бяха съставени два акта
от Регионалната инспек-
ция по контрол на храни-
те в Кюстендил от по
5000 лева всеки. Те няма
да влязат в сила след
оправдателното решение
на съда, предаде БНР.

Според адвокат Вася
Пешева решението на
съда е обективно и е в
полза на Петър Пищалов.
Той заяви, че е доволен
от изхода на делото.
"Работата ми е да гледам
животните, а на адвоката
да движи процесите в
делото. Тя се справи с

него по-най добрия на-
чин", каза Пищалов.
Решението на Районния
съд-Кюстендил може да
бъде обжалвано в 15-
дневен срок пред Окръ-
жен съд-Кюстендил.

Веселина Георгиева,
участвала в спасяването
на кончетата в Осоговс-
ката планина, написа във
Фейсбук: "Искам да кажа
няколко думи! Толкова
много ми е тежко за тази
оправдателна присъда,
че сърцето ме боли!
Боли ме в каква държава
живея, с такава право-
съдна система!" ç

Îùå 67 000 ïòèöè ó íàñ ñòàíàõà æåðòâà íà ùàìà H5N8

Íåâèíåí å ôåðìåðúò, èçîñòàâèë êîíåòå ñè
â Îñîãîâî äà óìðàò îò ãëàä

Българската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ) констатира две но-
ви огнища на Инфлуенца по
птиците от щама H5N8 в жи-
вотновъдни обекти в зем-
лищата на селата Трилист-
ник и Пъдарско в област
Пловдив. Във фермата в с.
Трилистник се отглеждат 55
437 кокошки носачки, а в
обекта в с. Пъдарско - 11
600 патици мюлари. Изда-
дени са заповеди на изпъл-
нителния директор на БАБХ
проф. д-р Паскал Желязков
за обявяване и мерки за
контрол на огнище на Инф-
луенца А (грип) по птиците.

изискванията на Регламент
(ЕО) № 1069/2009.

На територията на Евро-
па вече са нотифицирани 43
огнища при домашни пти-
ци: Полша - 27, Унгария - 4,
Словакия  и България по 3
огнища, Румъния и Чехия по
2 огнища, в Украйна и Гер-
мания по 1 огнище. Засег-
нати са няколко вида пти-
ци (основно пуйки). Общ
брой засегнатите птици над
950 хил. 2 огнища са ноти-
фицирани при диви птици
в Полша и Германия и 1 ог-
нище при птици, отглежда-
ни в плен - в зоопарк в Сло-
вакия. ç

Â Äîáðóæäà îáðúùàò ëåâîâåòå
â íèâè, âìåñòî â åâðî

Търсенето на земя в Доб-
ричкия регион расте в очак-
ване България да влезе в ев-
розоната, съобщиха броке-
ри на недвижими имоти. Па-
зарът е динамичен от два ме-
сеца, като се търсят парце-
ли с цел инвестиция на сво-
бодни парични средства, за-
яви в отговор на въпрос на
БТА Ралица Кулева от аген-
ция за недвижими имоти в
Добрич. По думите й декар
земя сега върви около 2400-
2600 лева, но вероятно до
пролетта ще поскъпне поне
със стотина лева. Кандидат
купувачите дори се запис-
ват за ред поради малкото
предлагане и то предимно
на парцели от десетина-пет-
надесет декара. Брокерът
коментира, че собственици
на земя се въздържат да
продават, за да "видят как-

Предстои умъртвяване по
хуманен начин и обезвреж-
дане на всички засегнати и
контактни птици в животно-

въдния обект под официа-
лен надзор и по начин, не-
допускащ разпространява-
не на болестта, съгласно

На многая лета!

во ще стане". Оферти за
продажба идват най-вече от
дребни стопани, които пред-
лагат засети с лавандула по-
лета заради спада в цената
на лавандуловото масло. Но
желаещите да инвестират в
земя не проявяват особен
интерес към лавандуловите
ниви, защото не знаят с как-
ви сортове са засети, пояс-
ни Кулева.

И в плодородното зем-
лище на Генерал Тошево
предлагането е почти само
за полета с лавандула от 10
до 50 декара, съобщи на БТА
Божанка Костова от агенция
за недвижими имоти в доб-
руджанския град. По думи-
те й продавачите искат око-
ло 2700 лева за декар, но
сделките вървят, колкото
обичайните парцели - по
2400-2500 лева. ç

Бъди благословена, моя Анке! Благодаря за 35-
годишната ти любов към мен, за добротата и топли-
ната, с която сгряваш сърцето ми.

Пожелавам ти на този твой ден - 26 февруари
2020 г., здраве и дълголетие, за да се радваме заед-
но и да обичаме нашите внуци и правнуци.

Петър ХАДЖИЕВ
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Регистрираната в Белг-
рад руска компания IDC
(Infrastructure Development
and Construction), която
беше главен изпълнител за
изграждането на газопро-
вода "Турски поток" през
Сърбия, също ще бъде
подизпълнител на българс-
кия участък от газопрово-
да, предаде кореспонден-
тът на БГНЕС от Белград.
Разрешението за изгражда-
не на газопровода от
България до Сърбия е
дадено от саудитския
консорциум "Аркад" (Arkad).
Порталът Si News припом-
ня, че "Булгартрансгаз" е
подписал договор за 1,1
милиарда евро с "Аркад",
който е със седалище в
Саудитска Арабия.

IDC ще изгради над 100
километра газопровод от
границата със Сърбия през
територията на България в
качеството си на един от
подизпълнителите на
строителството на газопро-
вода. Компанията, която
има опит при осъществява-
нето на такива мащабни
проекти, ще използва
машините и част от работ-
ниците, с които е построен
"Турски поток" през Сър-
бия. Те ще подготвят тере-
на, ще монтират и заваря-
ват тръбите на тръбопрово-

IDC ùå èçãðàäè íàä 100 êì îò òðúáîïðîâîäà îò ãðàíèöàòà ñúñ Ñúðáèÿ
äî âúòðåøíîñòòà íà ñòðàíàòà íè, èçïîëçâàéêè ñâîÿòà òåõíèêà

До момента коронавиру-
сът не се отразява на туриз-
ма. Няма никаква индикация
за каквото и да е намале-
ние на пътуванията навън и
към България. Това каза пред
bTV Румен Драганов от Инс-
титута за анализи и оценки
в туризма и бивш зам.-ми-
нистър с ресор туризъм. Той
добави, че през този месец
очакванията са около 395
хил. българи да пътуват в
чужбина, а около 480 хил.
чужденци да влязат в Бълга-

Заради допуснати не-
точности близо 6 хил.
предприятия и самооси-
гуряващи се лица ще
трябва да изпратят от-
ново справките за дохо-
ди, изплатени през 2019
година, съобщават от
Националната агенция
за приходите. Те са по-
лучили персонално пис-
мо, с което НАП ги уве-
домява за объркването,
както и указания за про-
верка на данните и отс-
траняване на допуснати-
те неточности. Работода-
телите имат 3 дни, за да
коригират и подадат
справките си отново,
без да им бъдат нало-
жени санкции. Крайни-
ят срок за подаване на
данните в НАП изтича в
полунощ на 28 февруа-
ри, напомнят още от
НАП.

Ðóìåí Äðàãàíîâ: Íÿìà èíäèêàöèÿ çà íàìàëåíèå íà ïúòóâàíèÿòà îò è
çà Áúëãàðèÿ çàðàäè êîðîíîâèðóñà

Õèëÿäè ôèðìè è
îñèãóðÿâàùè ñå ñà
ñáúðêàëè íîâèòå
äàíú÷íè ñïðàâêè

Ðóñêà êîìïàíèÿ ùå ñòðîè ÷àñò
îò "Òóðñêè ïîòîê" â Áúëãàðèÿ

Сумарното състояние на
500-те най-богати хора на
света е намаляло с близо
139 милиарда долара в по-
неделник заради значител-
ното спадане на индексите
на фондовите борси в САЩ
и други страни, съобщават
Bloomberg и агенция "Фо-
кус".  Както отбелязва аме-
риканската агенция, това са
най-големите загуби за ли-
цата, включени в този рей-
тинг от момента, в който
агенцията през октомври
2016 г. започна да провеж-
да подобни наблюдения.
Бернар Арно, изпълнителен
директор на френската гру-
па компании LVMH (Louis
Vuitton Moet Hennessy), и из-

Çà  äåí êîðîíàâèðóñúò "óæèëè" íàé-áîãàòèòå õîðà íà ñâåòà ñúñ $139 ìèëèàðäà

пълнителният директор на
Amazon Джеф Безос загу-
биха по 4,8 милиарда дола-
ра всеки, повече от всеки
от другите бизнесмени в
списъка.

Безос все още е най-бо-
гатият човек в света, а Ар-
но е трети по този показа-
тел. Състоянието на собст-
веника на испанската тър-
говска верига Zara, Амансио

Ортега, намаля с 4 милиар-
да долара, на шефа на Фей-
сбук Марк Зукърбърг - с 3,48
милиарда долара, а на един
от основателите на Google
Лари Пейдж - с 2,7 милиар-
да долара.

Разпрострението на ко-
ронавируса оказва натиск
върху световните борси. На
Нюйоркската фондова бор-
са промишленият индекс
"Дау Джоунс" и по-широко-
обхватният "Стандард енд
Пуърс" понесоха най-тежки-
те си загуби от две години.
Те спаднаха съответно с 3,56
и 3,35 процента. Инвестито-
рите сериозно се разтрево-
жиха за последиците от епи-
демията за глобалната ико-

номиката, съобщават инфор-
мационните агенции.

В понеделник беше отбе-
лязано понижение на бор-
совите индекси във Франк-
фурт и Париж  с 4 процен-
та, а петролът "Брент" по-
евтиня с 5 на сто - под 56
долара за барел.

Избухването на болестта,
причинено от новия корона-
вирус (2019-nCoV), е регист-
рирано в края на декември
2019 г. в най-населения град
в Централен Китай - 12-ми-
лионния Ухан. Световната
здравна организация го
призна за извънредно поло-
жение с международни раз-
мери, описвайки го като епи-
демия с много огнища. ç

рия. "Специално за Италия
средно на ден пътуват око-
ло 400 души. За март очак-
ваме 555 хил. да влязат в
страната", обясни Драганов.
Според него това, което се
случва в момента у нас и по
света във връзка с корона-
вируса, е едно "гигантско уче-
ние по гражданска защита".

"Не трябва да се всява па-
ника, а да бъдем разумен.
Това, че си вдигнал темпе-
ратура, която вдигаш всяка
година през февруари, не оз-

начава, че трябва да ходиш
да те проверяват за корона-
вирус. Но ако мислиш, че
има някаква опасност, взе-

ми мерки", коментира Дра-
ганов. Според него, ако има
отлив на чужденци, той ед-
ва ли ще е повече от 1%. ç

да, т. е. ще бъде извърше-
на комплексна услуга.
Информацията потвържда-
ва изявление на ръководи-
теля на "Сърбиягаз" Душан
Баятович, че компаниите,
изградили сръбския учас-
тък на "Турски поток", могат
да помогнат на съседите в
България да завършат
работата си възможно най-
скоро, защото без българс-
ката част от газопровода
няма да има газ за Сърбия.

IDC ще изгради тръбоп-
ровода от границата със
Сърбия до вътрешността на
България, използвайки
своята техника. Договорът
с изпълнителите вече е
подписан и работата
трябва да започне през
март. Изграждането на
трасето през България е
разделено между пет
подизпълнителa, които

трябва да завършат пост-
рояването на две компре-
сорни станции в България.
Според информация на в.
"Политика" руската компа-
ния е спечелила търга за
изграждането на "Турски
поток" през Сърбия като
основен изпълнител, а
един от техните подизпъл-
нители е "Сърбиягаз"
заедно с италианската
Saipem.

Участъкът на главния
газопровод от България до
унгарската граница, който
ще доставя руски газ от
"Турски поток", е проекти-
ран от италианско-сръбс-
кия консорциум Saipem-
Srbijagas. Сърбия има да
приключи изграждането на
компресорната станция на
границата с Унгария,
където продължава "Турски
поток". Според информаци-

ите най-голям проблем
бизнесът срещнал при
намирането на заварчици,
които в Сърбия са малко и
без които работата не
може да бъде завършена.

Първият 11-километров
участък от газопровода
"Турски поток" през терито-
рията на България вече е
завършен от местна компа-
ния, като проектът е на
стойност 14,2 милиона
евро. Очаква се строителс-
твото на втория участък от
газопровода да бъде
завършено до следващия
отоплителен сезон.

През май 2017 г. руският
"Газпром" започна изграж-
дането на първия участък
от тръбопровода "Турски
поток" чрез полагане на
930-километров тръбопро-
вод под Черно море до
турското крайбрежие. Той е
предназначен да снабдява
Турция с газ. Друга част от
тръбопровода, по който ще
се доставя газ за държави-
те от Южна и Югоизточна
Европа, е с дължина 180
километра и ще преминава
през турска територия до
границата със съседните
страни. Капацитетът на
всяка от двете отсечки на
тръбопровода е 15,75
милиарда кубически метра
газ годишно. ç

До момента в приход-
ната агенция са постъ-
пили общо  367 336
справки за изплатени
доходи. От тях 139 507
са обявили изплатените
през годината доходи,
удържаните данък и за-
дължителни осигурител-
ни вноски на физичес-
ки лица от извънтрудо-
ви правоотношения, уп-
ражняване на свободна
професия, авторски и
лицензионни възнаграж-
дения, наем и други до-
ходи.
Общо  227 829 са

справките, подадени от
работодатели, за изпла-
тените през 2019 г. об-
лагаеми доходи по тру-
дови правоотношения и
за удържаните данък и
задължителни осигури-
телни вноски.

Повече информация
за попълването на дан-
ните и подаването на
справките може да бъде
получена на телефона на
Информационния център
на НАП 0700 18 700, съ-
образно тарифата на съ-
ответния оператор. ç
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ïðè ÃÅÐÁ
íà ìåñåö èìàìå ìèíèìóì
äâà ñêàíäàëà èëè äâå êðèçè

Ïðîáëåìúò ñ âèíåòêèòå ìîæå äà áúäå ðåøåí áúðçî ñ îòìÿíà íà ðåøåíèåòî íà ÌÑ, êàòåãîðè÷íà å ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå

"Кабинетът не управлява
кризите, той ги създава.
Бърз преглед на различни-
те кризи и скандали през
последната една година по-
казва, че те са били поне
25-26. Това означава, че на
месец имаме по 2 сканда-
ла или 2 кризи. Така не се
управлява държава, Давам
пример с някои по-големи
- "Апартаментгейт", фалита
на застрахователна компа-
ния "Олимпик", скандала с
председателя на КОНПИ,
Боил Банов и корупцията
около "Ларго", разкритата
корупционна схема за бъл-
гарски паспорти на чужди
граждани, въвеждането на
касовите апарати и създа-
лата голям проблем наред-
ба Н-18, тол-системата, про-
бива в НАП и изтеклите лич-
ни данни, протестите на ме-
дицинските сестри, сканда-
ла за цените на лекарства-
та, водната криза, вноса на
отпадъци, мръсния въздух,
актуалната тема за послед-
ните седмици с прането на
пари, протестите за стра-
тегия за детето и закона за
социалните услуги, подпра-
вени статистически данни и
много други. Това се случ-
ва постоянно и трябва да
спре. Тези кризи засегнаха
работещи, малък и среден
бизнес, медицински кадри,
земеделци." Това каза пред-
седателят на БСП Корнелия
Нинова пред БТВ.

По темата с винетките тя
изрази възмущение, че се
налага на хората от населе-

ните места до София да пла-
щат винетки, за да могат да
отидат на работа. Заяви, че
смята за позорно и срамно
на шефа на АПИ да бъде въз-
лагано да вика като глаша-
тай по мегдани и площади,
а че просто трябва Минис-
терският съвет да отмени
взетото от него решение, с
което определя списъка с
пътищата. Нинова отбеляза,
че за нея това е истинско
решение в полза на пост-
радалите хора и че е единс-
твеното възможно.

"Кабинетът "Борисов"
е подправил данните
за икономическия
растеж.

В експертен доклад на
БНБ се отчита грешка при
статистиката - миналата го-
дина тя бе 380 млн. лв., та-
зи е 4 млрд. лв. Оттам тръг-
на разговорът, извикахме
експерти, те изчислиха

данните и излезе, че има
грешно подадени данни от
митниците. По-интересното
обаче, на което бих се по-
зовала, са проведените раз-
говори с НСИ и представи-
тели на БНБ, които потвър-
диха тези наши данни и се
надявам да имат смелост-
та и публично да го заявят",
каза Нинова. Тя вярва, че
професионализмът им ще
надделее и че ще публику-
ват информацията, защото
това е изключителен гаф, и
то на европейско равнище
и възможна причина за от-
ложеното влизане в чакал-
нята на еврозоната. "Поп-
равянето е съзнателно, с
цел показване на по-висок
икономически растеж. И Ев-
ропа, и международни фи-
нансови институции, и меж-
дународен кредитен рей-
тинг, и преразпределение
на пари в страната - много
неща се базират на това
колко е БВП и какъв е ико-
номическият растеж на

страната. А реалният ико-
номически растеж е между
0,9% и 1%", увери предсе-
дателят на БСП.

По темата за къщата в
Барселона Корнелия Нино-
ва изтъкна, че новото е, че
испанската прокуратура за
борба с корупцията разс-
ледва пране на пари, свър-
зващо се по определен на-
чин с премиера. "Това е но-
вото - европейска държава
в ЕС води разследване за
пране на пари, свързано с
България. Ето ви го първо-
то петно, свързано с Бъл-
гария. Второто - недоказа-
но все още, но обвързано
с името на премиера на
България. Това не е просто
претоплена манджа", комен-
тира Корнелия Нинова.

"Моето впечатление е, че

прекият избор на пред-
седател на БСП се
приема с много голямо
въодушевление от
членовете на партията.

Имам силното убежде-
ние, че това е най-демок-
ратичният и най-верен път
за избор на председател.
Бях въвлечена в тази идея
от Педро Санчес, премиер
на Испания, избран по съ-
щия начин за председател
на партия. В Европа много
социалистически партии из-
бират по този начин свои-
те лидери. Искам БСП да
бъде модерна партия", зая-
ви председателят на БСП.

Лидерът на социалисти-
те каза, че с приетите нови
правила за избор на пред-
седател на партията - та-
къв ще може да бъде изб-
ран, ако са гласували поне
51% от членовете на парти-
ята. Тя обърна внимание, че
процесът по актуализиране
на списъците върви в мо-
мента и че след получени-
те 175 списъка на общинс-
ки организации от общо 297
- партийни членове са 43025

Продължава преброява-
нето.

"Сега е моментът за все-
ки, който има различно виж-
дане за пътя на БСП, за на-
чина на правене на полити-
ка, за вътрешнопартийните
отношения, структурни и ор-
ганизационни въпроси - да
дойде на терена на състе-
занието. Не сме в конфликт
с Кирил Добрев. Но не са
верни слуховете, че правя
договорки с него и играем
някаква игра. Нямаме дого-
ворки, нямаме игра и не
участвам в такива схеми,
увери председателят на ле-
вицата.

Нинова обърна внима-
ние, че спрямо предходния
мандат БСП има двойно по-
вече депутати в парламен-
та - от 38 на 80 в момента,
и че е единствената българ-
ска партия, увеличила броя
си европейски депутати - с
един повече от предния
мандат, както и че е парти-
ята, увеличила броя кмето-
ве и кметове на областни
центрове.

Иво Христов, член на
Групата на Прогресивния
алианс на социалистите и
демократите в ЕП, ще бъ-
де докладчик по темата
"Предизвикателства и въз-
можности за риболовния
сектор в Черно море". Цел-
та на доклада е да очер-
тае проблематиката на Чер-
но море и неговите специ-
фики.

По време на заседание

Åâðîäåïóòàòúò Èâî Õðèñòîâ çàùèòè ðèáîëîâíèÿ ñåêòîð â ×åðíî ìîðå ïðåä ÅÏ
на Комисията по рибно сто-
панство в ЕП в сряда Хрис-
тов посочи, че освен Бъл-
гария и Румъния, четирите
други крайморски страни
не са членове на Европей-
ския съюз - Украйна, Русия,
Турция и Грузия. Това зат-
руднява провеждането на
обща политика за съхраня-
ване на ресурсите на мо-
рето.

Според Иво Христов

Черно море е нагледен при-
мер за ефектите от изме-
нението на климата. "С по-
вишението на температура-
та на морската вода се наб-
людава и ново видово раз-
нообразие. По тази причи-
на трябва да бъде отделен
по-голям финансов ресурс
за научни изследвания от
различните заинтересовани
страни. Има вероятност те-
зи нови видове да нарушат
баланса сред вече същест-
вуващите", посочи още той.

Иво Христов определи
екологичното състояние на
Черно море като "много чув-
ствително". Според някои
изследвания то е едно от
най-замърсените морета в
Европейския съюз.

Друга тема в изложени-
ето на българския евроде-
путат беше рибарският чер-
номорски флот: "Това, с ко-
ето се характеризира евро-
пейският флот, особено на
България, е преобладаващи-
ят брой рибарски лодки. Го-
ляма част от тях практику-
ват риболов в много огра-
ничен обем и в много мал-
ка част от годината. Про-
филът на рибарите е схо-
ден на този на заетите в
областта на селското сто-
панство - основно възраст-
ни хора. Интересът сред
подрастващите не изглеж-
да голям."

Като проблем на рибар-
ския сектор на ЕС по Чер-
но море евродепутатът по-
сочи и ниското ниво на

обединения и организация.
Според Христов е необхо-
димо правителствата на за-
сегнатите държави да на-
сърчават този процес.

"На световно ниво тър-
сенето на морска храна и
протеини расте. Сериозна
част от рибните запаси е
обект на свръхулов. Рибар-
ският сектор в Черно мо-
ре може да бъде част от
отговора на това завише-
но търсене чрез разработ-
ване ферми за риби, миди
и водорасли. Те няма да
пречат нито на естествени-
те популации, нито на дру-
ги сектори като туризма,
например", посочи Хрис-
тов.

По думите му добра
практика са етикетите и
специалните означения. Въ-
веждането на общоразпоз-
наваеми такива би помог-
нало на потребителя да нап-
рави информиран избор
при закупуването на краен
продукт.
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Богомил Бонев разка-
за тия дни една история,
която ни отвежда напра-
во в сърцевината на
мръсотията, която учтиво
продължаваме да нари-
чаме "приватизация".

Завел двамина при
Костов да му разкажат
какви далавери се вър-
тят около "Кремиковци".
Оня сумтял известно
време и сетне прекъснал
разговора с думите: "Аз
съм цял министър-пред-
седател, а вие ме зани-
мавате с някакви
36 милиона".

Кога стана калайджия,
кога ти почерня гърбът -
би казал Народът в
годините, когато все още
можеше да разсъждава
трезво и независимо,
когато не беше объркан
от дребни хитреци, от
евтини шашмаджии.

И наистина, какво ще
го занимавате Костов с
някакви жалки трийсети-
на милиона. Хора като
него бяха едно от чудеса-
та на Прехода - забеле-
жителна бе светкавична-
та им трансформация от
незначителност в брутал-
на надменност, присъща
на всепозволеността.

Ако не направите дру-
го с поредните закани за
"приватизацията" - поне
заличете тази дума, изче-
гъртайте я, за да не се
настани тя и в Историята
- откъдето ще ви се над-
смива, докато свят свету-
ва. Заменете я с истинс-
ката дума - Грабеж.

Зарежете покривалото
"приватизация", с което
калайджиите намятат
гигантската далавера,
безподобна в цялата
българска История. И ви
се хилят в лицето.

Наречете Грабежа -
Грабеж, докато все още
има свидетели; онези
автентични свидетели,
които бяха съградили
стопанските ни достоя-
ния - а сетне безсилно
гледаха, как калайджии-
те ги превръщат в Бок-
лук - като междувремен-
но си пълнят търбусите.

Поне да бяха някакви
хитроумни измамници,
внезапно прихванали
нещичко от гения на

ÃÐÀÁÅÆÚÒ
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някой като Вълка от
Уолстрийт, поне да бяха
внесли някаква изобре-
тателност, някаква ту-
кашна неповторимост
в Грабежа.

Но не, бяха си обик-

се осмели да се обади -
и разказа как е дал на
Стоянов цяло куфарче с
доказателства за коруп-
ция, дори показа и
самото куфарче.

И какво направи
Костов? "Пфу" - изпуфка
по адрес на Ханке и
рече: "Нищо не си спом-
ням. Ханке го е яд, че
не го признаваме за
баща на Валутния борд".
Толкоз.

Е, този и самият
Господ да се обади от
небесата, и по негов
адрес ще изсумти нещо
и ще отиде да запали
двойна порция фалшиви
свещи в Драгалевския
манастир.

Как успя този човек -
дълго време персонаж от
попрището на незначи-
телността, да изчисли, че
всичко ще му се разми-
не, че Грабежът ще
остане ненаказан?

И сега има куража
да твърди, че навремето
пращали сигнали в
Прокуратурата, обаче тя
не си свършила работа-
та?!

Наистина е неподра-
жаем: ами нали ти сами-
ят прокара през Парла-
мента, който владееше
напълно, законовата
поправка, която забраня-
ва на Прокуратурата да
контролира "приватиза-
ционните" сделки.

Всичко това е повече
от вбесяващо за онези,
които помнят Грабежа и
знаят за мръснишката му
природа.

Но никога не е става-
ло дума, че той горчиво
наскърбява обикновените
хора, които са истински-
те потърпевши, опарца-
лява разбиранията им за
морал и истина.

Голямото Покушение
срещу Народа се утвър-
ди именно с Грабежа,
когато безпардонно му
отредиха ролята на ням
свидетел на безобразни-
те си кражби. Това си
беше чиста гаменщина,
тя смаза представата за
честно предприемачест-
во, дори уплаши хората -
и днес те вече се втрен-
чват единствено в дреб-
ните измамници и прие-
мат като неизбежни
големите гешефти.

Хиляди хора живееха
достойно и честно
покрай „Кремиковци“,
примерно - и извед-
нъж се оказа, че той е
отмъкнат по волята
на Костов за един-
единствен долар.

И един милион пъти
да се каже, пак ще е
малко, че той се отърва
от "Кремиковци" за
1 долар, просто защото
не знаеше как да го
стопанисва - а онзи, на

неприличие, което може-
те да си представите -
понеже същият хубавец
участва в Грабежа с
най-нахалната схема: с
негово участие "привати-
зираха" една банка - в

с днешна дата можем да
ги наречем "дребна
битова престъпност",
Чоковщина някаква.

Ония са насилвали -
но и тия също насилиха
хиляди обикновени

новени хитреци, малко
по-нагли от обичайното
за породата си. Обаче
издебнаха момента - и
омърсиха всичко.

Бяха толкова безпар-
донни, че дори руските
евреи олигарси със си-
гурност са им завидели.

И сега ни учат на ум
и разум - един банкер е
особено противен, кога-
то нахално твърди, че у
нас хората вече забога-
тявали. Това си е жива
подигравка, това е
повече от арогантност,
повече от тепегьозлък,
повече от всичкото

смисъл че я продадоха
на цена, по-малка от
провизиите в нея.

Това изглежда напра-
во невероятно, но е факт
и е възможно да се
случи само в една на-
пълно разпасана държа-
ва. След такива изстъп-
ления никой няма да е в
състояние да я запаше
отново.

Действаха по-брутално
и от кърджалиите
по турско,

техните набези са нищо
в сравнение с Грабежа,

хорица, защото ги пре-
върнаха от строители и
стопани в просяци,
показаха им, че нищо не
зависи от тях, изплюха
им се в лицето, направо.
И сега продължават да
им се изплюват.

Костов тия дни откри-
то се надсмиваше над
подготвяната от Прокура-
турата Ревизия на Грабе-
жа. Свидетелствата,
дори на хора от обкръ-
жението му, никога не са
го интересували, каквото
и да кажат, той го под-
минава презрително.

Сега дори Стив Ханке

На стр. 8

Петър Стоянов и Иван Костов

Стив Ханке
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когото го подари, сетне
го препродаде за над
230 милиона!

Един напълно анони-
мен човек/Валентин
Захариев набързо опро-
верга основния принцип
на Грабежа, наложен от
Костов: едно нещо стру-
ва толкова, колкото
дават за него.

Захариев направи
жалък големия иконо-
мист Костов.

Това трябва да се
изпише на една гигантс-
ка плоча пред входа на
"Кремиковци", за да се
помни какви некадърни-
ци се упражняваха с
държавните притежания -
а някои милозливо ги
мислеха за "демократи".

Грабежът беше съпро-
вождан с безподобни
лъжи - целта беше да се
заличи паметта за зава-
реното от Промяната, за
Наследството. И до
голяма степен тя бе
постигната.

С безпомощни нахал-
ници ли си имахме ра-
бота обаче - или ставах-
ме жертва на някаква
по-едра игра, която, в
края на краищата, да ни
превърне в държава,
удобна за всевъзможни
насилвания?

Все още е загадка как
се появиха и се настани-
ха на първия ред един
незначителен асистент
по политикономия на
социализма и един
третокласен адвокат.

В случая с Филип
Димитров нямахме къс-
мета той да си остане
статист - в сцена от
лудница - във филма
"Адаптация" на превъз-
ходния режисьор Въло
Радев - изтърваха го
някак или сръчно го
навряха, за да ликвиди-
ра българското земе-
делие.

Коя бе тази сила?
Ами Костов - тътрузил

се някак из наукоподоби-
ето, преди това обаче
отива в Съветския съюз -
в школа за селскосто-
пански пилоти - и то без
да е отслужил военна
служба у нас?!

Пътьом даде и първия
мобилен оператор на
руски евреин - сетне го
изгони, понеже оня се
оплака, че го изнудват.

Най-ценното отиде
при едни невъзможни
хора - от сервитьори до
разградски селяндури:
"Грабете, грабете - и
заличавайте, за да
пробутаме лъжата, че
нищо не сме заварили,
че онези преди нас са
били завършени бездар-
ници".

Ами свидетелите -
простият народец,
него пък какво
да го правим?

Много ясно: обедни
ги, уплаши ги - и бий
тъпана, че си демократ.

Както имаше справоч-
ник за 100-те национални
туристически обекта,
направете и един спра-
вочник за 100 отбрани
предприятията, разграбе-
ни и унищожени по
време на Грабежа -
направете го, въпреки че
кръв ще капе от него.

Ãðàáåæúò
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Това ще е една витри-
на на Позора: кой какво
е взел, за колко и какво
се е случило после - за
да се види, че бароните
на Прехода, елитът му,
са просто едни некадър-
ници.

А се правят, отгоре на
всичко, и на благодетел-
ни. Тия дни едно "благот-
ворително" мероприятие
беше събрало жалките
14-15 хиляди лева, при
всички фасони и фръцни.
Че те софийските прося-
ци ще съберат повече,
ако се наложи.

Преди време Плевне-
лиев изкара Прокопиев,
един от активистите на
Грабежа, за нещо като
Братя Георгиеви. Свиеш
две предприятия - и
ставаш Възрожденец.

Така постепенно
отчаяха Народа. Той
сякаш беше обект на
някакво специално

отмъщение на Костов…
Хубаво е да се наме-

ри някой смелчага, който
да направи едно сравни-
телно изследване за
двата грабежа - национа-
лизацията след 9 септем-
ври 1944-та, и този по
време на Прехода.

Изводите ще са
доста отчайващи за
екзалтантите-късни
антикомунисти.

С предстоящата
ревизия на Грабежа,
Прокуратурата ще влезе
в жестока битка с Поли-
тическата Секта. Тя
изобщо не бива да си
въобразява, че ще има
съюзници сред полити-
ците. Но не бива да се
отказва.

И независимо колко
ще успее, има шанса
поне да остави някои
ценни свидетелства за
Грабежа, а това ще бъде
оценено от Историята.

Сектата ще се защи-
тава свирепо - част от
нея са крали, другите са
ги прикривали и сигурно
благородно са им завиж-
дали.

Ревизията ще обна-
дежди в някаква степен
и обикновените хора, и
те може би ще се осме-
лят най-сетне да споде-
лят Истината с внуците
си - поне това да напра-
вят, за да не се оставят
да унижат напълно
миналото им. Но нямат

много време - скоро
"тревата на забравата"
ще заличи всичко.

Трябва да побързат,
защото Грабежът беше
съпроводен и продължа-
ва да бъде озвучаван с
чудовищни лъжи - а това
е най-подлярският номер
на авторите му.

Те успяха да внушат
на немалко хора, пре-
димно млади, че Промя-
ната е заварила страна-
та с разгромено стопанс-
тво - ами, защо тогава
толкова се старахте да
го окрадете до шушка и
се впихте като кърлежи
в него. Какво се натис-
кахте за "боклуците" на
соца?

Опитаха се да приши-
ят и Народа към лъжите
си: бил покорен изпълни-
тел на провалите на
соца и дори не особено
трудолюбив - и в това го
упрекнаха.

А той просто кротко и
честно си вършеше
работата. А сетне му
откраднаха всичко,
изпепелиха сътвореното
от него. Казаха му, че
честният труд, който е
нещо свято, няма вече
никакво значение.

Има ли и един норма-
лен човек, който да
защити Грабежа - извън
онези, които участваха в
сговора.

Отношението към
Грабежа е тест за нор-
малност.

Но за някои неговият
Архитект все още е на
почит.

Вижте си протритият
животец, наивници.

Нормални ли сте, бре,
какво ви става, демокра-
цията не минава през
подобни мръсотии.

Както назначаваше
сервитьори за банкери,
Костов така назнача-
ваше и уж-демокрация-
та, но за собствена
употреба.

Не ни е нужен Ханке
да ни отваря очите -
всички бяхме свидетели
на Грабежа и всички се
примирихме. Това е

неговата най-отровна
последица.

Същото може да се
каже и за отчайващата
неинформираност на
поколенията на Прехода.

Те смятат, че живеят
в някаква приличие -
успяха и това
да им внушат.

А продължават да ги
правят на маймуни, като
им отказват най-важния
отговор: ако ония дърва-
ри са оставили някаква
пустош след себе си,
защо за цели 30 години
новите дървари нищо не
постигнаха, освен да
продължават да ровят
из развалините на Нас-
ледството.

Младите няма да
получат този отговор,
сами трябва да се домог-
нат до него.

Иначе, ако продължа-
ват да са безчувствени
към Истината, всичко в
Маймунарника ще прик-
лючи.

***
Понякога, все още, из

София може да се срещ-
не някой мургав клетник,
подкарал каручката си,
пълна с боклуци - вели-
чествена гледка от една
просперираща европейс-
ка държава.

Понякога се случват и
драматични неща -
същият/или друг клетник
диво, но напразно раз-
махва камшика си над
припаднала от умора
кранта.

Тази гледка е мъничко
по-неподходяща - но пък
е златен сюжет за теле-
визиите, за да демонст-
рират те хуманността си
към крантите в една
просперираща европейс-
ка държава.

Понякога пък мен ме
пробожда нещо в тази
картинка - нещо неясно,
но плашещо. И започва
да ми се привижда, че
самата Съдба бесува с
камшика си над припад-
налия от несгоди наро-
дец. Напразно обаче.

Филип Димитров

8

Иво Прокопиев

Металургичният комбинат „Кремиковци“
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Неотдавнашните промени
в правителството на Русия
са насочени главно към ре-
ализиране на програми в
социалната сфера. Това оз-
начава, че за повишаване
жизненото равнище на
гражданите държавата ще
трябва да влива огромни
средства. Днес след пет го-
дини на строги бюджетни
икономии страната разпола-
га с необходимите ресурси.
Правителството обаче няма
намерение да хвърля на вя-
търа спестените с много
усилия и бюджетна дисцип-
лина средства. Затова ус-
вояването на парите в из-
пълнение на различните
програми се съпровожда от
строг контрол и лична отго-
ворност на министрите.
Новият състав на кабине-

та веднага пристъпи към ак-
туализиране на бюджета.
Увеличението на разходите
от федералния бюджет до
22,4 трилиона рубли (350
милиарда долара) до 2022
година ще бъде финансира-
но с комбинация от по-ви-
соки дивиденти на държав-
ните компании и пари от
правителствения фонд за из-
вънредни ситуации, посоч-
ват от финансовото минис-
терство.
Фискалното "отпускане на

колана" е насочено към сти-
мулиране на икономическия
растеж, който е заседнал
под 2 процента. Целта е да
се повиши жизненият стан-
дарт, докато през това вре-
ме постепенно се подготви
трансферът в управлението
на страната, след изтичане-
то на мандата на Владимир
Путин през 2024 година. Та-
кова обяснение даде нови-
ят премиер Михаил Мишус-
тин на едно от първите за-
седания на кабинета. По ду-

САЩ заплашиха, че ще от-
пуснат до 1 млрд. долара за
страните от Централна и Из-
точна Европа, за да може-
ли те да намалят енергий-
ната си зависимост от Ру-
сия. Новината за това дой-
де на фона на активните
стъпки, които властите във
Вашингтон предприеха за
прекратяване на работата
по изграждане на "Северен
поток-2".

"По отношение на нашата
подкрепа за суверенитета,
просперитета и енергийна-
та независимост на европей-
ските ни приятели, днес ис-
кам да обявя, че посредст-
вом International Development
Finance Corporation и с по-
мощта на Конгреса на САЩ
възнамеряваме да осигурим
1 млрд. долара за Инициа-
тивата "Три морета", заяви
държавният секретар Майк
Помпео по време на Кон-
ференцията по сигурността
в Мюнхен.
Предполага се, че сред

страните, които със сигур-
ност ще получат средства,
са Полша и прибалтийските
републики, които без оглед
на собствените си национал-
ни интереси се опитват да
се впишат изцяло в орбита-
та на американската външ-
на политика, да работят
усърдно срещу Русия под
лозунга за "енергийна неза-

Проекти стимулират икономическия растеж
Експерти дават благоприятни прогнози за развитие през тази година

мите му хората трябва да
почувстват възможно най-
скоро промените към по-
добро в ежедневието си.
Измененията в бюджета

показват скок на разходите
всяка година до 2022 годи-
на. По-голямата част от раз-
ходите ще дойдат от петго-
дишна инфраструктурна
програма, наречена "Наци-
онални проекти", която тряб-
ваше да започне още през
миналата година, но се за-
бави. Вероятно тъкмо това
бе и причината за смените
в правителството. Допълни-
телни 4 трилиона рубли за
четири години бяха добаве-
ни след обещанието на Пу-
тин миналия месец за уве-
личаване на социалните сти-
мули.
Значителна част от пари-

те трябва да постъпят от
правителствения фонд, в
който се спестяват допъл-

нителни приходи от износа
на петрол. За да заобиколи
законовите ограничения за
използването на тези сред-
ства за текущи разходи,
правителството разработи
сделка с фонда за закупу-
ване на солиден дял от най-
големия кредитор в държа-
вата от страна на централ-
ната банка. Това от своя
страна ще върне по-голяма-
та част от постъпленията об-
ратно към правителството
под форма, която може да
бъде харчена без ограниче-
ния.
Други източници на ресур-

си ще включват увеличава-
не на дивидентите на дър-
жавните компании и по-
ефективно събиране на да-
нъци, заяви финансовият
министър Антон Силуанов.
По-рано на среща с минис-
трите президентът заяви, че
Русия трябва да се възпол-

зва от тази възможност, тъй
като в обозримо бъдеще
"може да няма друг подо-
бен благоприятен шанс".
Тази година по-голямата

част от средствата, отделе-
ни за социални разходи, ще
отидат за подпомагане на
бедните домакинства с де-
ца. Вторият най-голям бе-
нефициент ще бъдат млади-
те майки, тъй като прави-
телството се опитва да се
справи с тежката демограф-
ска криза. Училищата и бед-
ните региони също ще по-
лучат пари, насочени целе-
во за решаване на социал-
ни задачи, показва актуали-
зираният план за бюджета.
Състоянието на руската

икономика въпреки мрачни-
те анализи и прогнози на за-
падни експерти дава осно-
вания за успешно реализи-
ране на програмата от на-
ционални проекти. Те обичат

да жонглират с данните от
миналата година, които со-
чат, че темпът на икономи-
чески растеж е намалял поч-
ти наполовина. Брутният вът-
решен продукт на Русия е
нараснал с 1,3 на сто, дока-
то през 2018 г. същият по-
казател е бил 2,5 процента,
съобщиха от руската статис-
тическа агенция "Росстат".
Изводът е, че през 2019 г.
растежът е бил най-слаби-
ят от 2016 г. насам, когато
Русия успя да излезе от ико-
номическа криза.
Въпреки данните за общо-

то годишно забавяне, има и
други също така неопровер-
жими, че през втората по-
ловина на 2019 г. растежът
се е ускорил, което дава
добри перспективи за 2020
г. Така Русия успя да надх-
върли песимистичните прог-
нози на Световната банка и
на Международния валутен
фонд, според които страна-
та нямаше да достигне и 1
процент растеж. "Росстат"
посочва още, че растежът
в производството на газ и
газови кондензати, който се
покачва с над 10 на сто, е
най-мощният двигател на
растежа през годината.
През 2020 г. експертите

очакват руската икономика
да набере скорост. Мнозин-
ството от тях смятат, че
растежът ще бъде около 1,8
на сто. Не са малко и оне-
зи, които допускат показа-
телят да надхвърли това
равнище, стига кабинетът да
успее да задвижи част от
грандиозния план за инвес-
тиции на президента. Сами-
ят той многократно е зая-
вявал, че целта трябва да
бъде икономиката на Русия
да расте по-бързо от сред-
ностатистическите данни за
света.

САЩ дават подкуп срещу "Северен поток-2"

В Мюнхен се състоя кратка среща на Сергей Лавров
и Майк Помпео

висимост" от Русия. По дан-
ни на немския икономичес-
ки вестник Handelsblatt
твърде вероятно е и други
в региона да получат дос-
тъп до обещаното от САЩ
финансиране.
Освен прекратяването на

"Северен поток-2", тази су-
ма щяла да се използва за
подпомагане на частните ин-
вестиции в енергийния сек-
тор на източноевропейски-
те страни. За повече ефект
държавният секретар пов-
тори заклинанието си за
"опасния руски газ" като
рефрен в изказването си.
"Ако Русия успее да запази
доминиращото си положение
и завърши строителството
на новия газопровод към
Германия, тя ще получи още
по-мощно политическо вли-
яние в Централна и Източ-
на Европа", назидаваше Пом-
пео младоевропейците, го-
тови да се превърнат в кли-
ентела на неговата държа-
ва.
Още през декември Се-

натът одобри огромен бю-
джет за отбрана, а заедно
с това и санкции за компа-
ниите, които участват в изг-
раждането на "Северен по-
ток-2". Те доведоха до раз-
деление в Европа, като от
Германия критикуваха поли-
тиката на САЩ, изтъквай-
ки, че това е интервенция в

проектите на суверенна дър-
жава.
Действията на САЩ дове-

доха до моменталното оттег-
ляне от проекта на швей-
царската компания за пола-
гане на тръби по океанско-
то дъно Allseas. От руска
страна увериха, че могат да
завършат прокарването на
газопровода и без участие-
то на чуждестранни компа-
нии. Във Вашингтон ведна-
га побързаха да отхвърлят
подобна перспектива. "Русия
няма да има възможност да
завърши газопровода "Севе-
рен поток-2" и САЩ ще про-
дължат своя натиск срещу
проекта", заяви съветникът
на Доналд Тръмп по енер-
гийната политика Дан Броу-
лет.
На въпрос за усилията на

Москва да заобиколи санк-
циите, като се опита да за-
върши трасето самостоятел-
но без външна помощ, Бро-
улет отряза: "Няма да мо-
гат". Той не се съгласи и с
твърденията на "Газпром", че
проектът може да има само
слабо забавяне. "Забавяне-
то ще бъде много голямо, за-
щото Русия няма необходи-
мата технология", каза Бро-
улет, който съпровождаше
Майк Помпео на Мюнхенс-
ката конференция и двама-
та се изявяваха като агитка
със стари песни. "Не мисля,

че работата по газопровода
е толкова лесна, за да твър-
дят, че проектът е почти за-
вършен. Това, което притес-
нява Америка, е, че Герма-
ния и други страни в Европа
ще продължат да разчитат
до голяма степен на Русия",
припяваше Броулет.
Докато агитката Помпео-

Броулет обикаляше коридо-
рите на Мюнхенската кон-
ференция, още един чуждес-
транен кораб се присъеди-
ни към изграждането на "Се-
верен поток-2". Специални-
ят кораб Nordnes тръгна по
маршрута на газопровода в
Балтийско море. Въпреки
санкциите на САЩ заедно с
Rockpiper, корабът запълва
с чакъл трасето на вече по-
ложената тръба във финлан-

дски и руски води, за да га-
рантира сигурността на га-
зопровода. Операторът на
проекта - Nord Stream 2 AG
потвърди, че строителните
работи по "Северен по-
ток-2" продължават. "Дей-
ности като завършването на
изхода на сушата и морски-
те работи по стабилизация-
та на газопровода продъл-
жават по план. За да се за-
пази целостта на тръбопро-
вода, след полагане се хвър-
ля чакъл върху морския
участък най-напред във во-
дите на Русия, след това на
Финландия и Швеция", зая-
ви представителят на ком-
панията Йенс Мюлер.

Голяма част от националните
проекти са насочени към
подкрепа на младите
и многодетни семейства
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ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВ

Войната не може да бъде
избегната, тя може само да
се отложи в изгода на ва-
шия противник. За съжале-
ние този тезис на италиан-
ския мислител Николо Ма-
киавели може да се прило-
жи към сегашното състоя-
ние на отношенията и опи-
тите да бъде регулиран ка-
рабахският конфликт. Азер-
байджан и Армения водят
преговори заради самите
преговори, без каквато и да
било сериозна надежда за
постигане на политически
компромис. От дълго вре-
ме вече страните са увле-
чени в подготовката на изяс-
няване на отношенията в зо-
ната на конфликта, но не на
масата на преговорите, а по
военен път.
Отлагането на момента в

изгода на противника в Ба-
ку и Ереван разбират по
различен начин. В арменс-
ката столица е разпростра-
нено мнението, че в Азер-
байджан усилват огневата
си мощ, непрекъснато по-
пълват арсенала си от ви-
сокоточни и далекобойни
системи и разчитат на мъл-
ниеносна война и внезапен
удар в най-неочаквания за
противника момент. Тази
прогноза на Ереван обаче
противоречи на същевре-
менно изказваната теза, че
след въоръжените сблъсъ-
ци през април 2016 г. въо-
ръжените сили на Азербай-
джан били изгубили въз-
можностите си за реализи-
ране на внезапни атаки ед-
новременно по целия кара-
бахски фронт. Подобна кон-
статация се подкрепя от ар-
гумента за значителното
усилване на арменската ар-
мия по целия периметър на
границата на непризнатата
Нагорно-карабахска репуб-
лика (НКР) и от разгръща-
нето на разузнавателни
средства в дълбочина за ак-
тивността на противника
във фронтовата зона.
В Баку имат свое вижда-

не за бъдещото развитие на
събитията. Там битува мне-
нието, че изгодата, която
арменците търсят в отла-
гането на войната има ком-
плексен военно-политичес-
ки характер. От една стра-
на, за последните години
след Четиридневната война
през 2016 г. Ереван съумя
значително да усили своя
"ударен юмрук" с оператив-
ните тактически ракетни
комплекси "Искандер-Е", с
реактивните системи
"Смерч" и многоцелевите
изтребители "Су-30СМ". От
друга - нараства подкрепа-
та на Русия за нейния съ-
юзник от Организацията по
Договора за колективна си-
гурност (ОДКС), която от-
чита текущата обстановка
в Южен Кавказ и съседни-
те региони. Всъщност Азер-
байджан все повече разчи-
та на Турция, чието внима-
ние към Карабах винаги се
изостря, когато "меката"
конфронтация с Русия на
Близкия изток се засилва.
Именно това наблюдаваме
през последните седмици в

Възможен ли е мир без война?
От Идлиб до Карабах Анкара търси нов
алгоритъм за отношенията си с Москва

Съюзници - Алиев и Ердоган.

сирийската провинция Ид-
либ, където са въвлечени
и Анкара, и Москва.
Известно е, че още през

90-те години между Азербай-
джан и Турция беше постиг-
нато споразумение, по си-
лата на което за всяка своя
военна активност в Карабах
Баку се задължаваше пред-
варително да информира
турския си съюзник. По-къс-
но това споразумение бе по-
пълнено със серия уточня-
ващи ангажименти, включи-
телно по изработване на
съвместни планове, в слу-
чай че Азербайджан вземе
решение за "възстановява-
не на своята териториална
цялост" в Карабах.
Четиридневната война ста-

на своеобразно кавказко
продължение на руско-тур-
ския конфликт, продължил
няколко месеца след удара
в гърба на 24 ноември 2015
г. Тогава в небето над севе-
розападна Сирия турски
F-16 свали руски бомбар-
дировач "Су-24".
Ескалацията в оспорвана-

та от двете страни НКР е
интересна за Турция в ка-
чеството на мощен лост и
едновременно като аргумент
във военнополитическия

търг с Русия. Сирийската
провинция Идлиб се нами-
ра непосредствено до юж-
ната турска граница и при
всяко възобновяване на во-
енните действия там към
нейната територия се уст-
ремява поток от десетки хи-
ляди бежанци. Този после-
ден бастион на непримири-
мите и на "умерените" въо-
ръжени ислямисти, еднов-
ременно подкрепяни от Ер-
доган, се превърна в прин-
ципна цел при отстояване
на своята гледна точка по
отношение на сирийския
конфликт. За него дилема
няма - всичко е пределно
ясно. Той има враг в лицето
на Башар Асад и "сирийс-
ката" въоръжена опозиция,
която трябва да държи в
боеспособно състояние, за
да държи под контрол те-
риторията на юг от турска-
та граница като буфер меж-
ду Анкара и Дамаск.
Ако се преместим в "кав-

казкия Идлиб", т.е. в Нагор-
ни Карабах, ще трябва да
отбележим, че за Русия си-
туацията не е така проста и
еднозначна. Там тя има са-
мо един единствен военен
съюзник в лицето на Арме-
ния, който изисква непре-
късната подкрепа. От дру-
гата страна е Азербайджан,
с когото Русия в никакъв
случай не иска да разваля
приятелските отношения.
Каквито и мащаби да има
една такава вероятна еска-
лация в зоната на карабах-
ския конфликт, Русия ще по-
падне в крайно деликатна
ситуация - на чиято и стра-
на да застане, изборът й ще
бъде изпълнен с нежелател-

ни последици. Тук ресурсът
на Ердоган в Кавказ от кон-
сервирано състояние ще
премине в работно и той ще
го използва срещу Русия, за
да й напомня за нейната уяз-
вимост, ако позволи там да
бъде разигран военният сце-
нарий.
Преди седмица в рамките

на дискусиите на Мюнхенс-
ката конференция по сигур-
ността азербайджанският
президент Илхам Алиев в
спор с арменския премиер
Никол Пашинян предложи
теза, до която неведнъж е
прибягвал. Според лидера
на най-голямата кавказка
република арменците тряб-
вало да потърсят на поли-
тическата карта на света
друго място за реализация
на своето право на самооп-
ределяне, но това не може
да бъде Азербайджан. По то-
зи начин азербайджански-
ят президент за пореден път
публично отхвърли лансира-

ния от Ереван пакетен мо-
дел за регулиране на конф-
ликта и посочи безалтерна-
тивния според него поета-
пен мирен процес.
Баку иска да получи нещо

веднага - дори още сега,
преди да е постигнато ня-
какво решение по въпроса
за бъдещия политически ста-
тут на НКР. Това "веднага"
означава част от контроли-
раните от арменските вой-
ски територии. Контролът се
осъществява от май 1994 г.,
когато бе постигнато трист-
ранното споразумение меж-
ду Армения, Азербайджан и
Нагорни Карабах за устано-
вяване на безсрочен режим
на прекратяване на военните

действия.
Тези изявления, които -

както споменахме, полити-
ческото ръководство в Ба-
ку периодично озвучава, мо-
же да бъдат характеризи-
рани като своеобразен съв-
ременен макиавелизъм. Те
не оставят пространство за
преговори и фактически из-
тласкват проблема за регу-
лиране на конфликта от дип-
ломатическата плоскост
единствено в полето на во-
енното решение.
В Ереван много добре

съзнават тази опасност. За-
това премиерът Пашинян
настоя водещите държави в
света да излязат с обща и
достатъчно строга деклара-
ция, в която да предупре-
дят, че конфликтът няма и
не може да има военно раз-
решение, че подобен подход
е недопустим. Позицията на
Ереван е разбираема и ве-
че е намирала позитивен от-
зив в съвместните изявле-

ния на президентите на Ру-
сия, Франция и САЩ, които
са съпредседатели на Мин-
ската група на ОССЕ. Мо-
же би, тъкмо сега е момен-
тът този факт да се припом-
ни и да се освежи в памет-
та на Баку, а също така да
се изпрати ясен сигнал на
Турция, че ново подкопава-
не на статута на НКР е не-
допустимо. За съжаление,
нито на Вашингтон, нито на
Париж сега не им е до кон-
фликта в Карабах. Освен то-
ва постигнатият историчес-
ки минимум в руско-амери-
канските отношения също не
способства за разработва-
нето и декларирането на по-
добни общи позиции.
Неведнъж вече в медиите

се правеха предположения
за сроковете и вероятност-
та от ескалация на конфлик-
та. В случай, че Баку пред-
почете военния сценарий,
решението за навлизане в
Карабах може да бъде взе-
то в близките месеци и до-
ри - седмици. За това може
да се окаже подходящ пе-
риодът от пролетта до на-
чалото на лятото.
На 9 февруари в Азербай-

джан се състояха предсроч-
ни парламентарни избори,
на които ръководената от
Илхам Алиев партия "Ени
Азербайджан" ("Нов Азер-
байджан") запази мнозинс-
твото си в законодателния
орган на страната. На ня-
кои избирателни участъци
обаче гласуването трябва
да бъде повторено, а това
ще отнеме определено вре-
ме за внасяне на повече яс-
нота в бъдещата конструк-
ция на азербайджанския по-
литически елит, като се има
предвид набелязаният "тран-
зит на властта" в Баку. След
12 юни, когато е стартът на
Европейското по футбол и
Баку ще домакинства на че-
тири мача, тогава "прозоре-
цът на възможностите" за
Алиев се затваря и се от-
варя отново през есента.
Пролетта на 2020 г. е ва-

жен етап за властта в Азер-
байджан, когато може да се
проясни нейното бъдеще. Не
по-малко съдбоносен пери-
одът може да се окаже за
противостоенето между Ар-
мения, Нагорни Карабах и
Азербайджан. На 31 март в
НКР ще се състоят еднов-
ременно президентски и
парламентарни избори. В
някои среди в Баку витае
примамливата идея да се
попречи на "окупационния
режим", както там наричат
карабахските власти, да ор-
ганизира избирателната
кампания и демократична-
та процедура. При това по-
ложение не е изключено да
бъде избран военен инстру-
мент за предприемането на
подобна авантюра под ло-
зунга "възстановяване на
конституционния ред на ця-
лата територия на Азербай-
джан". Твърде вероятно е то-
ва да срещне жив отклик и
одобрение от страна на Ан-
кара, където тези дни се
опитват да намерят нов ал-
горитъм за отношенията си
с Москва в Сирия.

 ("EurAsia Daily")

На фронтовата линия в Нагорни Карабах
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ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

В традиционната си реч
пред Военното училище в
Париж президентът на
Франция Еманюел Макрон
отново очерта претенциите
на страната си за лидерство
в Европа. Той се обяви по-
конкретно за повече съгла-
суваност в отбранителната
стратегия на ЕС, в която да
бъде отредена централна ро-
ля на Франция и нейния яд-
рен арсенал.

Като цяло думите му се
вписваха в общата линия на
дейно отправяните от Мак-
рон призиви Европа да ста-
не по-независима от САЩ
във военен аспект. Ще при-
помня по-раншните му изяв-
ления за

"мозъчната смърт
на НАТО"

приканващи да се развие иде-
ята за създаване на европей-
ска армия. Последните седми-
ци обаче донесоха промени -
Великобритания напусна ЕС.
Евросъюзът изгуби не само
една от най-мощните си ико-
номики, и то икономики до-
нори, но и една от двете ев-
ропейски ядрени сили.

Естествено в Европа има
и американски оръжия - в
Германия. Всъщност обаче
нищо не ги свързва с Евро-
па: знае се, че германските
военни нямат достъп до са-
молетите с ядрени бомби на
германски летища, отделя ги
специална линия, зад която
могат да прекрачват само
американци.

При положение че страни-
те от ЕС осъзнават все по-
ясно как рухването на Дого-
вора за ликвидиране на ра-
кетите със среден и малък об-
сег отново ги превръща в ми-
шена и заявяват, че трябва
да се отърват от американс-
кия "ядрен чадър", който по-
скоро привлича ракетите на
потенциалния противник,
вместо да ги отблъсква, акту-
ален става въпросът да се
снабдят със собствени оръ-
жия. Европейците, от една
страна, биха могли да се раз-
пореждат с тях, от друга - за-
ради тях не биха ги взели на
прицел враговете на САЩ.

И ето че в Европа остана
само една ядрена сила със
собствени оръжия. Францу-
зите впрочем сами са създа-
ли от нулата ядрения си ар-
сенал и това го прави още
по-значим. Франция логич-
но става

център на Европа
във военен план.

В речта си Макрон изра-
зи мнение, че до 2021 г. мо-
же да започне военно съпер-
ничество, аналогично с това
от 60-те години на миналия
век, и ЕС няма как да оста-
не настрана. Общността не
бива "да се ограничи с роля-
та на зрител", наблюдаващ
ядрената оръжейна надпре-
вара, заради която Старият
свят пак може да стане "теа-
тър на бойни действия". Мак-
рон призова и другите евро-
пейски лидери да участват в
"ядреното възпиране".

Любопитно е, че в Герма-
ния някои разбраха Макрон

Способен ли е Макрон
да стане новият Де Гол
Амбициозният френски президент понякога прекалено избързва

Френският президент Еманюел Макрон заяви на Мюнхенската конференция по сигурност-
та, че водената през последните години европейска политика на отправяне на предизвика-
телства към Русия се е провалила и каза, че никой не иска да влиза в пряка конфронтация
с Москва. Според него единственият вариант за уреждане на разногласията е чрез диалог.

Макрон подчерта, че не е нито за, нито против Русия. "Аз съм за Европа", каза той.
Френският лидер заяви, че не предлага вдигане на санкциите срещу Русия, но отбеляза, че

те не са постигнали нищо, не са променили поведението на Москва.

18-ият президент на Франция ген. Шарл де Гол (8 януари 1959 - 28 април 1969 г.)

твърде буквално. Депутатът
в Бундестага от управлява-
щата партия Йохан Вадефул
заяви, че е целесъобразно
създаването на общоевропей-
ски ядрен арсенал, а за цел-
та Париж трябва да сподели
ядрените си оръжия с други-
те. Париж, естествено, отвър-
на с отказ (пък и да бе скло-
нил, договорът за неразпрос-
транение си действа) и обяс-
ни, че Макрон е имал пред-
вид да се задълбочи общата
стратегическа култура в Ев-
ропа, а съвсем не да предос-
тави на други страни достъп
до своя арсенал.

Германската
реакция

по принцип е обяснима. Гер-
мания губи ролята на лидер в

ЕС, политическото й бъдеще
става повече от мъгляво. То-
ва дава шанс на Макрон, на-
сочил се отдавна към своята
цел. Пак ще припомним и не-
говите инициативи за армия
на ЕС, нападките срещу НА-
ТО и т. н. - извънредно ам-
бициозен, френският лидер
понякога прекалено избързва.

Тук възниква един проб-
лем. Щом Франция става ли-
дер на ЕС (военен - със си-
гурност), доколко ще е неза-
висима една такава нова Ев-
ропа от САЩ и доколко ще
е изгодно за Русия да взаи-
модейства с нея?

Макрон между другото на
думи проявява все-силен ин-
терес към това сътрудничес-
тво. Той тъкмо актуализира
темата за "единно простран-
ство от Лисабон до Влади-

восток", която европейците
бяха сложили в нафталина
през 2014 г. Да си припом-
ним интервюто му за сп.
"Икономист", в което той
описва пътищата за разви-
тие на Русия. Естествено
Макрон най-вече предупреж-
дава Москва да страни от съ-
юз с Пекин (нищо чудно, то-
ва е старо "плашило", изпол-
звано от Запада), но посоч-
ва също, че най-перспектив-
ният път е

"балансирано
сътрудничество"

с Европа. Независимо дали
това се харесва на Москва, ско-
ро именно френският прези-
дент ще говори с Русия от име-
то на Европа, така че най-
малкото трябва да се вслуша-

ме в думите му. Макрон отбе-
ляза пред Военното училище,
че светът е изправен пред "гло-
бална конкуренция между
САЩ и Китай", "ускорено раз-
падане на международния пра-
вен ред" и "разпадане на ар-
хитектурата за контрол над въ-
оръженията в Европа, а всич-
ко това води до многобройни
проблеми".

Та нали и ние повтаряме
същото през цялото време.
По думите на Макрон не мо-
же да съществува проект, га-
рантиращ сигурността на Ев-
ропа, без да се възстанови
доверието в

отношенията
с Русия,

съответно той разчита Мос-
ква да играе ключова роля в
това отношение. Това е чу-
десно. Не ще и дума, ние сме
"за". Остава обаче открит
въпросът доколко е готов
френският лидер да мине от
думи към дела и доколко ще
е независим от Вашингтон.
В речта си Макрон каза съ-
що, че Франция е убедена,
че дългосрочната сигурност
на Европа изисква здрав
алианс със САЩ.

Точно тук е препъникамъ-
кът. Как се съчетава това с
"мозъчната смърт на НАТО"?
Как така здравият алианс с
Америка, която през управ-
лението на сегашния прези-
дент къса един след друг до-
говорите за разоръжаване, се
съчетава с призива на Мак-
рон за опазване на днешна-
та архитектура на сигурност-
та, а и за сключване на нови
споразумения? Нали Тръмп
даде недвусмислено да се раз-
бере, че не смята да променя
своя курс, и почти всички ев-
ропейски лидери изразиха
тревога в тази връзка. Дали
Макрон е дотам наивен, че
все още вярва, че може да се
разбере със САЩ? Или схва-
ща, че американското поли-
тическо и военно присъствие
в Европа ще е

неотменим фактор
още много десетилетия? То-
гава доколко да смятаме, че е
самостоятелен и способен да
прави нещо, а не само да го-
вори? По-точно самият Мак-
рон може и да си вярва, че е
способен да стане нов Де Гол.

Де Гол впрочем не свър-
ши добре - принуден бе да се
оттегли под натиска на ули-
цата. Макрон също си има
днес много сериозни проб-
леми с икономиката и "жъл-
тите жилетки", с които не мо-
же да се справи вече повече
от година. Отчасти на това
се дължи и бурната му вън-
шнополитическа дейност. Ис-
торията вече е показвала, че
щом един лидер не може да
отвърне на глобалните пре-
дизвикателства "отгоре", нак-
рая отговорът ще бъде даден
"отдолу". Затова нека не из-
бързваме с изводите.

Снимки Пресфото БТА
и Интернет
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ИЗАБЕЛ ПАЖ

Недолюб-
вана и ос-
п о р в а н а
сред собст-
вените си привърженици,
Анегрет Крамп-Каренбауер,
загърбила амбициите си за
канцлерския пост, ще се за-
помни с твърде краткия си
престой начело на германс-
ките консерватори сред теж-
ката атмосфера в края на ца-
руването на Ангела Меркел.

Дошла от Саар и нарича-
на по едно време "Меркел но-
мер две" или "Мини Меркел"
заради близостта й до канц-
лерката ,  57-годишната
Крамп-Каренбауер едва успя
през декември 2018 г. да спе-
чели председателското място
в Християндемократическия
съюз (ХДС) на исторически
конгрес, на който нейната
наставничка отстъпи партий-
ното кормило след близо 20
години на власт. На теория
тази длъжност й отваряше
пътя към канцлерството, щом
Меркел приключи през 2021
г. четвъртия си и последен
мандат.

От самото начало обаче
се наложи усещането, че
"АКК", както е известна в
Германия - според инициа-
лите й, - няма да се справи
с тази задача. Политически-
ят катаклизъм в Тюрингия,
където ХДС и крайната дес-
ница за първи път гласува-
ха заедно, за да изберат за
премиер на региона либера-
лен кандидат, заби последния
гвоздей. Неспособността й да

Анегрет Крамп-Каренбауер -
изгубеният залог "Мини Меркел"
Приемничката на германската
канцлерка не успя да мобилизира ХДС

МАДЛИН ЧЕМБЪРС

Намеренията на канцлера
Меркел да осигури плавен
преход в процеса на насле-
дяването си станаха на пух
и прах, а вероятността за
предсрочни избори в Герма-
ния се повиши, след като кон-
сервативното й протеже Анег-
рет Крамп-Каренбауер се от-
каза от амбициите си за кан-
цлерския пост.

Християндемократически-
ят съюз на Меркел ще изби-
ра в идните месеци кой да
поведе партията и да бъде
кандидатът за канцлер на
следващите федерални избо-
ри през октомври 2021 г.
Който и обаче да е този чо-
век, той най-вероятно, но не
непременно, ще съвместява
и двата поста, тоест лидер на
ХДС и канцлер.

Твърде рано е да се прог-
нозира как ще се развие си-
туацията, но ето три възмож-
ни сценария:

МЕРКЕЛ АУТ,
НОВИ ИЗБОРИ

ДО ШЕСТ МЕСЕЦА
Меркел, фактор на стабил-

ност в най-голямата иконо-

Председателката
на Християнде-
мократическия
съюз (ХДС) и
министър на
отбраната Анег-
рет Крамп-Ка-
ренбауер гово-
ри по време на
пресконференция
в Берлин на 10 фев-
руари. Тя потвърди,
че няма да се канди-
датира за канцлер на
Германия и ще се от-
тегли и от партийното
ръководство.

се наложи над водача на мес-
тните консерватори, който
отказваше нови избори, ид-
ва от "липса на всякакъв ав-
торитет", отсъди сурово по-
литологът Албрехт фон Луке
пред общественото радио.

Приемственост

Избирането й за нов пред-
седател преди малко повече
от година се дължеше на
стремеж към приемственост,
продължаваща центристката
политика на Ангела Меркел,
в ущърб на адвоката по тър-
говско право Фридрих Мерц,
призовал за подчертан завой
надясно, който според него
би върнал обратно консер-

избори, а после на регионал-
ните през 2019 г., тя напра-
ви ред необмислени стъпки
и само изостри недоволство-
то.

Католичка и майка на три
деца, тя шокира хората най-
силно с атака срещу свобо-
дата на словото в интернет
след появата на видеоклип,
в който известен блогър кри-
тикува ХДС. Много зле бе
посрещната и нейна шега за
транссексуалната общност по
време на карнавала.

Предложението й в Север-
на Сирия да бъде създадена
международна зона за сигур-
ност, направено без консул-
тации с колеги от кабинета
или със съюзници от НАТО,
я дискредитира вече напъл-
но, този път на международ-
но равнище.

В продължаващите й уси-
лия да стане национална фи-
гура като министър на отб-
раната - пост, който запаз-
ва, "Шпигел" съзря "смелост-
та на отчаянието".

Анегрет Крамп-Каренбау-
ер бе слабо позната в стра-
ната си, преди да бъде изст-
реляна начело на ХДС. До-
тогава кариерата й се раз-
виваше изцяло в Саар, ма-
лък германски регион на гра-
ницата с Франция, където тя
е твърде популярна. Вклю-
чително заради самокритич-
ния й донякъде хумор.

Тя имаше навика да се
представя в годишния кар-
навал като "Гретел домаки-
нята", която сипе клетви сре-
щу берлинската политика на
саарски диалект. Но тази го-
дина реши да не участва.

Възможните сценарии за Германия
мика в Европа през близо 15-
годишното си канцлерско уп-
равление, заяви, че няма да
се кандидатира за нов ман-
дат и през 2018 г. се оттегли
от ръководната си роля в пар-
тията, поверявайки я на
Крамп-Каренбауер. Но с ог-
лед на очерталата се реална
възможност в резултат на от-
теглянето на Крамп-Карен-
бауер Меркел да се сдобие
със съперник в лицето на но-
вия лидер на ХДС, канцле-
рът може да се окаже прину-
дена да се оттегли от поста
си предсрочно, а това от своя
страна може да подтикне ко-
алиционните й партньори от
Германската социалдемокра-
тическа партия също да си
тръгнат и така да предизви-
кат предсрочни парламентар-
ни избори.

Натискът тези проблеми
да бъдат уредени по най-бър-
зия възможен начин и да се
избере човек, който да съв-
местява и двата поста, може
да направи така, че нещата
да се развият неблагоприят-
но за Меркел. В обществе-
ното пространство вече се за-
въртяха имената на възмож-

ни претенденти за председа-
телския пост в ХДС и за кан-
дидат за канцлер на консер-
вативното обединение меж-
ду ХДС и сестринската пар-
тия от Бавария Християнсо-
циалния съюз, известно в
Германия като "Съюзът".

Няколко висши функцио-
нери на консерваторите,
включително лидерът на
ХСС Маркус Зьодер, призо-
ваха ХДС да уреди лидерс-
кия си въпрос по-скоро, обос-
новавайки се, че ако сърев-
нованието в лагера на хрис-
тияндемократите се проточи
чак до конгреса им през де-
кември, това може да се от-
рази на рейтингите на Съ-
юза в социологическите про-
учвания.

МЕРКЕЛ ОСТАВА
ЗА ЕВРО-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
Германците обичат ста-

билността. Поради това те
предпочитат всякакви проме-
ни да стават плавно и не ис-
кат да им се налага да ходят
до урните посред германско-
то председателство на Съве-
та на ЕС през втората поло-
вина на 2020 г. Много от де-

путатите на консерваторите
и социалдемократите биха
желали Меркел да има воде-
ща роля в преговорите с Ве-
ликобритания след Брекзит и
в уреждането на отношения-
та на Евросъюза с Китай, ко-
ето ще бъде водещият прио-
ритет на председателството
на Берлин.

Меркел обяви, че очаква
с нетърпение европейското
председателство, където тя ще
може да приложи своите спо-
собности като преговарящ и
дългогодишния си опит в де-
лата на ЕС - натрупан в
трудни моменти, като се за-
почне от дълговата криза в
еврозоната и се стигне до
миграционния наплив през
2015 г. Председателството ос-
вен това може да даде въз-
можност на консерваторите
да покажат силните си стра-
ни пред другите преди избо-
рите.

Друг важен фактор е оста-
налата до голяма степен не-
покътната популярност на
Меркел. Според социолозите
много от избирателите гле-
дат на нея почти като на пре-
зидентска фигура и биха пред-

почели тя да изкара пълен
мандат. Всичко това увелича-
ва вероятността Меркел да ос-
тане поне до края на година-
та, но може и да направи та-
ка, че новият лидер да се об-
лагодетелства от скок в соци-
ологическите рейтинги.

МЕРКЕЛ ИЗКАРВА
МАНДАТА СИ

Дори и ХДС да реши ли-
дерския въпрос бързо, в ла-
гера на християндемократи-
те има и такива кандидати,
които все пак биха работили
с Меркел до края на мандата
й. В такъв случай обаче Мер-
кел ще се превърне в канц-
лер с намалено политичес-
кото влияние, който просто
доизкарва мандата си. Кан-
дидатът за канцлер, олицет-
воряващ приемствеността -
Армин Лашет, областният
премиер на провинция Се-
верен Рейн-Вестфалия, е точ-
но такъв тип кандидат, а ка-
то центрист вероятно ще бъ-
де и приемлив за ГСДП. Та-
къв ще бъде случаят и ако
консерваторите изберат ба-
варския премиер Зьодер за
кандидат за канцлер. Макар
и мнозина да смятат Зьодер
за силна кандидатура, Герма-
ния никога досега не е има-
ла канцлер от ХСС.

Ангела Меркел и Анегрет Крамп-Каренбауер, вляво, при-
състват на заседанието на ръководството на партията в
централата в Берлин. Меркел изрази съжаление заради

решението на нейното протеже - Анегрет Крамп-Каренбау-
ер, да не се кандидатира за канцлер в парламентарните

избори във Федералната република догодина.

ционните големи партии -
ХДС и социалдемократите,
губят избиратели, насочва-
щи се надясно към АзГ или
към Зелените в центъра. Но
тя не успя да сплоти при-
вържениците си, даже нап-
ротив.

Желанието на Ангела
Меркел да остане на канц-
лерския пост и същевремен-
но да пусне юздите на пар-
тията, управлявана от нея с
желязна ръка, безспорно не
улесни задачата на наслед-
ничката й. Заради което АКК
сякаш я упрекна на прескон-
ференция в понеделник:
"Разделяйки канцлерството
от председателството в пар-
тията, ние се отказахме от
установената вече практика
в ХДС". Това разделение и
нерешеният все още въпрос
кого ще издигне партията за
следващ канцлер "отслабват
ХДС", наблегна тя.

"Смелостта
на отчаянието"

Но АКК също носи отго-
ворност: след тежки удари от
електората на европейските

вативния електорат, залитнал
към крайнодясната Алтерна-
тива за Германия (АзГ).

Малко след като бе изб-
рана, АКК отправи призив
за единство в движението на
фона на все по-разпокъсания
политически пейзаж: тради-

Снимки Пресфото БТА
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ДАНИЪЛ
УЛС

К о г а т о
Доналд Тръмп буквално при-
низява враговете си с подиг-
равки за височината им, той
превръща ръста си в оръжие
и напомня, че в американс-
ката политика обикновено
печелят по-високите.

Президентът на САЩ,
който казва, че е 1,90 м, ре-
довно се подиграва на ръста
на кандидата демократ Май-
къл Блумбърг, който според
медицинския си картон е ви-
сок 1,70 м. В свои туитове и
интервюта обаче Тръмп му
отнема поне 10 см и дава на
другия, много по-богат от не-
го нюйоркски милиардер, не-
особено ласкателния прякор
"мини Майк".

Той е наричал много дру-
ги политици "дребни", макар
и да не са били. Той изглеж-
да сериозно се обиди, когато
на първичните избори от
2016 г. сенаторът република-
нец Марко Рубио каза, че
Тръмп има дребни ръце. То-
ва накара Тръмп да заяви,
че няма никакви свързани с
големина проблеми.

"Това не е типично пове-
дение за президент", каза
преподавателят по политоло-
гия Грег Мъри, който е изс-
ледвал ролята на ръста в гла-
суванията на американците.
Играта със собствения ръст
може да е оръжие като всяко
друго в предизборен период,
като по-внушителният вън-
шен вид може да излъчва по-
вече сила, но Доналд Тръмп
си има собствен маниер да
прави това, добави препода-
вателят от университета
Огъста в щата Джорджия.

Последните
президенти

(Барак Обама, Джордж Буш
баща и син, Бил Клинтън и
Роналд Рейгън) са били все
над 1,80 м и тази тема изг-
лежда интересува обществе-
ността. По време на един от
дебатите на първичните избо-
ри през 2016 г. едно от основ-
ните търсения в Гугъл не е
било за програмата, а за ръс-
та на един от кандидатите на
републиканците (Джеб Буш,
син и брат на президенти. 1,90
м., ако сте се питали - б. а.)

"Убедително е доказано, че
високите хора имат повече
шансове да получат по-важ-
на длъжност в някоя орга-

Тръмп превърна ръста си
в предизборен аргумент
Барак Обама, Джордж Буш баща и син, Бил Клинтън и Роналд Рейгън са били все над 1,80 м

Рейтингът на одобрение
на президента на САЩ До-
налд Тръмп се покачва и то-
ва силно повишава шансо-
вете му да спечели втори ман-
дат на изборите през ноемв-
ри, пише  британският в.
"Гардиън".

Вестникът цитира ново
проучване на социологичес-
ката агенция "Галъп", според
което 49 на сто от запитани-
те са изразили одобрение за
Тръмп, а 48 - неодобрение.
Подчертава се, че за първи
път след встъпването му в
длъжност през януари 2017
г. одобряващите го са пове-
че от неодобряващите.

От септември, когато в

Рейтингът на американския президент започва да расте точно навреме
Конгреса започна процесът
на импийчмънт срещу него,
рейтингът на одобрението му
стабилно расте и сега, след
като Сенатът го оправда,
средният процент на одобре-
ние за Тръмп е 43,3 на сто, а
на неодобрение - 52,2 на сто.
Коментирайки допитването
на "Галъп", "Гардиън" отбе-
лязва, че рейтингът на Тръмп
започва да расте точно нав-
реме, защото, исторически
погледнато, рейтингите през
месец март на всяка избор-
на година се оказват най-
вярна база за точни прогно-
зи.

"Президенти с рейтинг на
одобрение между 46 и 54 на

сто в този момент от кампа-
нията обикновено са на ръ-
ба на преизбиране след теж-
ка кампания. Президенти с
одобрение от 45 и по-малко
проценти обикновено губят.
Ако тази историческа тенден-
ция се запази, рейтингът на
Тръмп може да продължи да
расте точно толкова, че той
да стане фаворит за победа",
отбелязва анализаторът Ха-
ри Ентън, цитиран от лон-
донския всекидневник.

"Гардиън" цитира и про-
учване на телевизия Си Би
Ес, оповестено вчера, според
което 65 на сто от американ-
ците смятат, че Тръмп ще бъ-
де преизбран, макар и след

тежка битка, срещу евентуал-
ния съперник от Демократи-
ческата партия.

Вестникът цитира и дру-
ги проучвания, които сочат,
че ако съперник му е демок-
ратът Бърни Сандърс ,
Тръмп може да събере с око-
ло 4 процентни пункта по-
малко гласове от него в ма-
совия вот, но това няма да
е достатъчно демократите да
спечелят повече гласове в
изборната колегия, която
всъщност ще определи но-
вия президент. Работата е
там, че Тръмп има значи-
телни шансове да спечели,
макар и с малко, в редица
т.нар. колебаещи се щати ка-

то Мичиган, Пенсилвания и
Уисконсин, което ще му до-
несе повече гласове в коле-
гията. Точно така се получи
на президентските избори
през 2016 г., когато Хилари
Клинтън получи близо 3 млн.
повече гласове от Тръмп, но
по-малко представители в
изборната колегия.

Вестникът конкретно се
спира на случая с щата Уис-
консин, който Тръмп успя да
спечели на косъм през 2016
г. Най-новите проучвания
там сега му дават предимст-
во от 7 и повече процентни
пункта, пред който и да е бъ-
дещ съперник от демократи-
те.

низация", независимо от
държавата, обясни холандс-
кият учен Абрахам Буунк,
който през 2013 г. е написал
научен труд за ръста на аме-
риканските президенти.

Според изследването му
"предимството на високите
кандидати вероятно е въпрос
на възприятие: по-високите
президенти са оценявани от
експертите като по-добри пре-
зиденти с повече лидерски
качества и по-добри умения

на общуване".
Буунк обяснява, че идея-

та да изследва тази страна
от живота на президентите
на САЩ му е дошла, когато
канадски университетски
учен, който се мислел за ви-
сок, дошъл на обмен в Ни-
дерландия и "се почувствал
по-скоро среден на ръст".

"Решихме да разгледаме
психологическите въздейст-
вия на ръста, като се започ-
не със завистта", уточни той.

Предимство
за високите?

Според изследванията на
Грег Мъри американските из-
бори между 1789 и 2012 г., -
в които са участвали само
мъже - се печелят от по-ви-
сокия кандидат в 58 процен-
та от случаите, а народният
вот се печели от него в 67
процента от случаите. "Ви-
соките мъже обикновено се
мислят за по-квалифицира-
ни от другите да ръководят и
следователно са по-склонни
да се самоизтъкват", каза
той.

Жените, които обикнове-
но са по-ниски от съперни-
ците си мъже, са в неизгод-
но положение, защото не из-
глеждат "физически впечат-
ляващи", а избирателите чес-

то пъти търсят кандидати из-
вън нормата, добави той. Та-
зи година, сенаторката демок-
рат Елизабет Уорън се отли-
чава със своя 1,72 м., пове-
че от средния ръст при же-
ните.

Има обаче изключения.
Младият умерен демократ
Пийт Бутиджидж засега не
изглежда затруднен от своя
ръст, който е под средния за
мъжете в САЩ (1,75 м).

А числата може и да заб-
луждават. 190-те см, за кои-
то претендира Доналд Тръмп,
може да са с два см повече
от реалното, ако се вярва на
паспорта му. На снимки от
дебатите на републиканците
през 2016 г. ясно се вижда,
че той е по-нисък - с малко,
но все пак по-нисък - от Джеб
Буш.

Американският президент Доналд Тръмп често се подигра-
ва на ръста на опонентите си и напомня, че в американс-

ката политика обикновено печелят по-високите.

Снимки Интернет



приложение
ГОЛЯМАТА ПОЛИТИКА

ЗЕМЯ 26 ФЕВРУАРИ 2020

СРЯДА 15.  ØÏÈÎÍÑÊÈ ÈÃÐÈ

През 1970
година ЦРУ и
БНД сключ-
ват тайна сделка, с която пра-
вят шпионския удар на века:
десетилетия наред подслушват
правителства и тайни служ-
би по цял свят. Те знаят всич-
ко. Но премълчават масови
убийства и преврати.

През 1970 г. представите-
ли на външното разузнава-
не на Германия (БНД) и на
американското Централно
разузнавателно управление
(ЦРУ) подписват в Мюнхен
таен договор. Така те стават
партньори в една операция,
която ЦРУ по-късно ще на-
рече "ударът на столетието".

В средите на БНД опера-
цията е наречена "Рубикон",
а кодовото й име за ЦРУ е
било "Минерва". Пълната ис-
тория на тази нагла опера-
ция бе разкрита от Втора гер-
манска телевизия (ZDF), в.
"Вашингтон Пост" и Швей-
царската телевизия през фев-
руари 2020 г.

В центъра на това амери-
канско-германско партньор-
ство на тайните служби е би-
ла швейцарската фирма
Крипто АД - световен лидер
в производството на кодира-
щи технологии. Неин създа-
тел е Борис Хагелин, който
още от 1930-те години насам
се занимава с изкуството за
кодиране на съобщения. Дър-
жави от цял свят купуват от
идиличния алпийски град
Цуг шифровъчни машини, с
които оборудват своите по-
солства, служби и правител-
ствени институции. Машини-
те на швейцарската фирма са
били продадени в над 120
страни. И в един момент
всички те се оказват изма-
мени.

Това е шпионският
удар на века

Защото дори служителите
в Крипто АД не са знаели,
че всъщност тяхното предп-
риятие е собственост на две
тайни служби: в края на
1960-те години създателят на
Крипто АД Борис Хагелин
решава да се пенсионира. И
продава фирмата си на БНД
и ЦРУ. Двете тайни служби
си поделят наполовина це-
ната от 8,5 млн. долара. Ин-
формацията за новите собс-
твеници на Крипто АД е би-
ла прикрита благодарение на
контактите на германското
външно разузнаване със Си-
менс и с помощта на една
адвокатска кантора в Лихтен-
щайн.

С тази сделка двете тайни
служби направили огромен
удар. Само през 1975 година
печалбите им са възлизали
на 51 милиона швейцарски
франка. Служители на БНД
предавали на ЦРУ техния дял
от печалбите на тайни сре-
щи в един подземен гараж.

От 1970 г. нататък експер-
ти на БНД и ЦРУ тайно про-

Как германците и американците
измамиха целия свят "Пробитите"

кодиращи машини
на Крипто са
били купени
от 120 страни

Крипто АД в Щайнхаузен, Швейцария.

Швейцария има заслужена репутация за производство на висококачествени машини,
произвеждани най-вече от малкия и средния бизнес.

Само през 1975 г. печалбите са възлизали на 51 млн. швейцарски франка. Служители на БНД
предавали на ЦРУ техния дял от печалбите на тайни срещи в един подземен гараж.

дължавали да усъвършенст-
ват механизмите за кодира-
не на произвежданите от
Крипто АД шифровъчни ма-
шини. Благодарение на то-
ва техните експерти по-къс-
но вече са можели да разко-
дират шифрованите съобще-
ния.

Клиенти на Крипто АД са
били Иран, Саудитска Ара-
бия, както и редица южноа-
мерикански и африкански
държави. Само СССР и Ки-
тай никога не са купували
от швейцарската фирма. На
тях нещата и бездруго са им
били ясни.

През 1989 г., например,
когато САЩ нахлуват в Па-
нама, "операция Минерва"
им помага да узнаят, че из-
дирваният диктатор Мануел
Нориега се укрива в посолс-
твото на Ватикана в Пана-
ма сити. Защото и Ватика-
нът се е доверявал на маши-
ните на Крипто АД.

През 1986 г. - само ден
след експлозията на бомба в
западноберлинския клуб "Ла

мер как южноамериканските
диктатури изтезават и уби-
ват хора, как се планират
държавни преврати и масо-
ви убийства. Дали тези ин-
формации са попадали в ръ-
цете на германското прави-
телство или в Белия дом, ос-
тава неясно. През 1981г., ко-
гато Великобритания води
войната за Фолкландските
острови срещу Аржентина,
БНД и ЦРУ препращат на
британците прихванатите ко-
муникации на аржентинци-
те. Дори и държави от ЕС и
НАТО като Италия, Испа-
ния или Ирландия, са били
подслушвани в рамките на
операция "Рубикон".

Германското външно ра-
зузнаване многократно е
протестирало пред американ-
ските си партньори срещу то-
зи "шпионаж сред приятели".
Но въпреки това БНД прек-
ратява операция "Рубикон"
едва през 1993 г.- под натис-
ка на германското правител-
ство. Една година по-рано
по обвинение в шпионаж е
задържан Ханс Бюлер - чо-
векът, който е продавал в
Иран шифровъчните маши-
ни на Крипто АД. Бюлер та-
ка и не е знаел нищо, но не-
доверчивите иранци го дър-
жат в затвора цяла година.

В крайна сметка БНД
продава на ЦРУ своите 50%
от собствеността на Крипто
АД. ЦРУ закрива фирмата
чак през 2018 г.. По това
време тя вече отдавна не е
лидер на световния пазар, а
и американските тайни служ-
би вече са сключили бизнес
отношения с фирми за ди-
гитална комуникация.

Бел", при която загиват три-
ма и са ранени над 200 ду-
ши - американският прези-
дент Роналд Рейгън обяви,
че САЩ имат необорими до-
казателства за вината на ли-
бийския режим на Муамар
Кадафи. Тези информации
също са със сходен произ-
ход - от прихванати комуни-
кации на либийското посол-
ство в Източен Берлин. Нес-
лучайно тогавашният коор-
динатор на тайните служби
в канцлерството Бернд
Шмитбауер казваше, че "Ру-
бикон" е направил света по-
сигурен.

БНД и ЦРУ
са знаели всичко

Но както често се случва
в света на тайните служби,
това е била само едната стра-
на на медала. Защото БНД
и ЦРУ са подслушвали и
много други неща - напри-
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В 400-годишен будистки
храм посетителите могат да
бродят сред тихи каменни гра-
дини, да изпият спокойно ча-
ша чай и да получат будист-
ки откровения от необичаен
свещеник - андроида на име
Миндар. Той има спокойно
лице и неутрално излъчване,
не е нито стар, нито млад.
Освен реалистичната кожа,
покриваща лицето и горната
част на тялото му, изглежда
като недовършен "работен мо-
дел" с кабели и машинни час-
ти на показ. Той проповядва
в Япония, в красивия храм
Кодай-джи в Киото.

Японците отдавна са из-
вестни като нация, която пра-
ви и приема хуманоидни ро-
боти по-ентусиазирано от
всяка друга. Макар в чужби-
на репутацията на тези ма-
шини често да е преувеличе-
на, в нея има нещо вярно.

Част от всеки-
дневието

Според някои привърза-
ността към роботите се обяс-
нява с традиционната рели-
гия шинто. Това е форма на
анимизъм, която свързва с
духовете, наричани ками, не
само хората, но и животни-
те, природни образувания ка-
то планините и дори пред-
мети като моливите.

"Всички неща имат час-
тица душа", казва Бунген Ои,
главен свещеник на будист-
ки храм, който устройва пог-
ребения за домашни кучета
роботи. Според този възглед
няма твърда граница между
хората, животните и предме-
тите, така че не е странно
роботите да показват пове-
дение, близко до човешкото.
"Ние, японците винаги мо-
жем да видим божественото
в един предмет", казва Ко-
хей Огава, главният инже-
нер на Миндар.

Японският анимизъм сил-
но контрастира с философс-
ката традиция на Запада.
Древните гърци са били ани-
мисти, но според тях човеш-
ката душа и ум са нещо спе-
циално и стоят над остана-
лата част от природата. Ав-
рамовите религии поставят
човека на още по-висок пие-
дестал, като най-великото
творение на Бог, единстве-
ното същество с безсмъртна
душа. На древните евреи им
е било категорично забране-
но да придават твърде голя-
мо значение на предметите
и да ги превръщат в обекти
на идолопоклоничество -
ерес, изрично заклеймена от
Десетте божии заповеди. Ня-
кои форми на исляма са осо-
бено враждебни към идолите

Защо японците не се страхуват
от роботите
Западът обикновено възприема
умните машини като заплаха

Андроидът Миндар проповядва в 400-годишния храм
Кодай-джи в Киото.

Японският герой Астро бой се появява в комикси през 1952
г., а след това за него се правят книги, сериали, филми и
широка гама рекламни стоки. Астро бой е андроид, който

използва супер силите си за добро.

и забраняват дори създава-
нето на изображения на жи-
вотни или хора.

Не се бъркайте
в делата

на природата
Според традиционния за-

паден възглед машина, коя-
то действа като човек, нару-
шава природните закони. То-
ва морално предупреждение
е отразено в модерните ми-
тове за технологиите като ис-
торията за Франкенщайн, ко-
ято черпи голяма част от мо-
ралното си послание от Биб-
лията, разказва Кристофър
Саймънс, професор по срав-
нителна културология в Меж-
дународния християнски уни-
верситет в Токио. В края на
историята доктор Франкен-
щайн и чудовището му са
мъртви, а поуката е ясна: хо-
рата трябва да внимават и
да не влизат в ролята на Бог,
посочва Саймънс.

Пиесата на чешкия писа-
тел Карел Чапек Р.У.Р. от 1920
г., в която за първи път се
появява думата "робот", е пре-
наситена с религиозни теми.
Един от героите създава анд-
роиди, за да докаже, че Бог
не съществува, а двата робо-
та, които накрая се влюбват,
са наречени "Адам" и "Ева".
Накрая роботите избиват
всички хора освен един.

Двигател на
промишлеността

Според някои изследовате-
ли положителната настройка
на японците към технологи-
ите и най-вече към роботите
се корени повече в социално-
икономически и исторически
фактори, а не в религията и
философията. След Втората
световна война Япония се
обръща към новите техноло-
гии, за да възстанови не са-
мо икономиката, но и наци-
оналното си самочувствие.
"Вместо да смекчават строга-
та миграционна политика, за
да преодолеят недостига на
работници, те въвеждат ав-
томатизация", посочва Мар-
тин Ратман от германския
университет Зиген. След като
автоматизира собствените си
поточни линии, засилвайки
ефективността и производст-
вото, Япония става голям из-
носител на промишлени ро-
боти за други страни.

Когато някои инженери се
пренасочват от функционал-
ни промишлени роботи към
хуманоиди, взаимодействащи
с хората, влияние оказва спе-
цифичната японска история.
През 1649 г. военните лиде-
ри на Япония забраняват тех-
нологиите да се използват за
разработване на нови оръ-
жия. Така майсторите се на-
сочват към по-невинни тво-
рения като механични кукли,

които правят театър или сер-
вират истински чай в истин-
ски чаени чаши.

Когато Япония най-нак-
рая се отваря за света два
века по-късно, тези умели
майстори на кукли са наче-
ло на процеса на приспосо-
бяване на западните техно-
логии за по-практични цели.
През 1875 г. производителят
на кукли Танака Хисашиге
основава Tanaka Engineering
Works - първата японска ком-
пания за механично инже-
нерство, която 64 г. по-къс-
но, след голямо сливане, ста-
ва известна като "Тошиба".

През американската оку-
пация официално пацифист-
ката страна влага малко уси-
лия в използването на робо-
ти като оръжия и в следво-
енна Япония се създава ка-
то цяло положително отно-
шение към роботите. Авто-
матизацията на промишле-
ността осигурява икономи-
чески подем, а хуманоидни-
те роботи са безобидно за-

бавление. Междувременно
Западът приема далеч не тол-
кова оптимистична гледна
точка. САЩ, погълнати от
Студената война, наливат
пари в роботи за военни це-
ли, създаващи плашеща сла-
ва на роботиката. Работни-
ците в западните страни пък
отдавна вярват, че автома-
тизацията отнема работата
на хората още откакто в на-
чалото на 19 век лудитите в
Англия чупят текстилни ма-
шини.

Супер звезда
от комиксите

Тези разнопосочни възг-
леди се разкриват в поп кул-
турата през втората полови-
на на 20 в. През този пери-
од сред най-влиятелните
японски герои е Астро бой,
който се появява в комикси
през 1952 г., а след това за
него се правят книги, сериа-
ли, филми и широка гама
рекламни стоки. Астро бой е

андроид, който използва су-
пер силите си за добро и раз-
пространява в страната по-
ложително послание за тех-
нологиите. Образът му оста-
вя силен отпечатък върху ця-
ло едно поколение, особено
върху японците, които по-
късно разработват собствени
андроиди.

"Японската роботика се
развива благодарение на
мечтата за Астро бой. Ако
нямаше научна фантастика
за роботи, нямаше да има и
роботика - това е мотото на
много водещи изследователи
и инженери в Япония. От
ученици те са мечтали за Ас-
тро бой и са се запалвали
по роботиката заради него",
разказва Йоджи Уметани.

Западът също има поло-
жителни истории за роботи,
но най-популярни са за опас-
ността, която те носят за чо-
вечеството. Страхът на За-
пада от роботите е най-ви-
дим в поредицата за Терми-
натора. Много западни твор-
би по темата се връщат към
предупреждението, залегнало
още във Франкенщайн и
Р.У.Р. - безумието да се съз-
дава изкуствен живот, пара-
докса дали нещо, създадено
от човека, може да има ду-
ша, невъзможността хората
да съществуват съвместно с
най-сложните си творения.

Двойнственото
отношение към

машините
Междувременно Япония,

много по-малко обременена
от страхове от въстание на
роботите, е готова с желание
да използва машините, за да
компенсира недостатъчната
работна ръка и за задачи ка-
то грижа за бързо увелича-
ващото се възрастно населе-
ние. Както и през следвоен-
ните години правителството
и бизнесът използват авто-
матизацията в помощ на ико-
номиката, което засилва на-
ционалния ентусиазъм спря-
мо роботите.

Астро бой помогна за за-
раждането на японския енту-
сиазъм към роботите, но и
допринесе за двойнственото
отношение към тях, според
Ратман. Той допълва, че япон-
ците страдат от "Синдрома Ас-
тро бой" - те са склонни да си
представят хуманоидните ро-
боти като интелигентни, гъв-
кави и могъщи, а засега ре-
алността не покрива очаква-
нията им. По думите му пред-
вид нивото на съвременните
технологии, инженерите, раз-
работващи роботи, които да
помагат в грижата за възрас-
тните, би трябвало да се на-
сочат към прости устройства,
които да се впишат гладко в
дейността на центровете за
здравни грижи вместо лъска-
ви роботи, които са ефектни,
но скъпи и непрактични. В
крайна сметка дори японците
могат да предпочитат за чо-
вешките им нужди да се гри-
жат истински хора.

Астро бой даде на Япония
оптимизъм за бъдещето на
роботите. Японците запазват
този оптимизъм, но засега
роботите остават в бъдещето.

Британският премиер Борис Джонсън при посещението си в
Япония през януари т. г. имаше среща с хуманоиден робот.

Снимки Интернет
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Всеки иска да яде ка-
чествени и пресни продук-
ти, но не всеки може да
пазарува всеки ден. Ето за-
що е неизбежно да съхра-
няваме някои продукти по-
дълго. Ето няколко трика,
които ще ви помогнат да
съхранявате продуктите,
без да губят свежестта си.

1. За да запазите
млякото, замразете го
Ако сте купили литър мля-

ко и след това замивате на
почивка, не е нужно да го
изхвърляте. То няма да се
развали, ако го замразите
във фризера. Излейте само
малко от него, защото обе-
мът се увеличава при зам-
ръзване. Млякото може да
стои във фризера между 4 и
6 седмици. Размразете в хла-
дилник и разклатете добре
преди употреба.

2. Замразете яйцата
в форма за лед
Понякога не можем да

използваме яйцата, дока-
то са пресни, или са ни ос-

10 съвета, за да запазите
храната по-дълго прясна

танали само жълтъци или
белтъци. Те могат да бъдат
замразени. Разбийте и из-
сипете във форма за лед,
като добавите в сместа
малко сол или захар (това
ще запази текстурата им).
След което използвайте,
когато ви трябват.

3. Замразете остана-
лия сос за готвене
Изостаналият сос е друг

кандидат за замразяване.
Излейте го в хладилен плик
и го оставете във фризе-
ра. До час вече ще може-
те да го режете на парче-
та и да добавяте към ясти-
ята, когато има нужда.

4. Листата от маруля,
увити в кухненска
хартия, остават
по-дълго свежи
Марулята може да ос-

тане свежи и хрупкави ця-
ла седмица, ако я увиете в
кухненска хартия. Излиш-
ната влага ще попие в кър-
пата и листата няма да
омекнат.

5. Ябълките могат
да останат месеци
в хладилника
Ябълките са доста тра-

ен плод, но в хладилника
те могат да останат свежи
още по-дълго, без да загу-
бят и частица от вкуса си.
Само не трябва да ги оста-
вяте да се допират една до
друга, защото подобен кон-
такт ги поврежда. Може да
увиете всяка една във вес-
тник.

6. Съхранявайте
морковите в пясък,
за да ги запазите
пресни
Градинарите препоръч-

ват да съхраняваме морко-
вите в пясък, което не е из-
ненадващо: пясъкът нама-
лява изпаряването на во-
дата и забавя гниенето.

7. Обърнете кофичките
с извара или сметана
надолу
Изварата и заквасената

сметана ще останат прес-
ни два пъти по-дълго, ако

ги поставите в хладилника
с дъното нагоре. Това ще
създаде вътрешен вакуум,
който предотвратява разви-
тието на бактерии.

8. Пресният лук ще
остане пресен, ако го
поставите в чаша вода
Връзките лук ще запазят

свежестта си по-дълго, ако
ги държите в бурканче, на-
пълнено с вода. Срежете,
ако има нужда, и той ще
продължи да расте.

9. Пресните зелени
подправки се запазват
най-добре в стъклени
буркани
Стъкленият съд е най-

добрият контейнер за прес-
ните подправки. Лукът, че-

сънът или магданоз ще за-
пазят вкуса си за един ме-
сец, когато се съхраняват
така. Листата им няма да
се развалят, нито да изсъх-
нат или да изгубят аромат.

10. Съхранявайте меда
в стъклен буркан
Чували сме, че медът не

се разваля и наистина е та-
ка - той може да издържи
столетия. Важно е обаче да
се съхранява правилно.
Най-добрият съд за него е
тъмен стъклен буркан с
плътно прилягащ капак. Съ-
довете, изработени от ме-
тал или поцинкованите бур-
кан, не са подходящи за ме-
да, защото причиняват
окисляване.

Залъгалката или биберона из-
глежда като задължителен бебеш-
ки атрибут. Но в някои случаи тя
е безполезна и дори в някои от-
ношения - вредна. Нека видим
защо:

Всяка вещ трябва
да се поддържа
Залъгалката не е изключение.

Винаги трябва да я поддържате
чиста и да я носите със себе си.
Вярвали ли сте някога, че малко
парче силикон, прикрепено към
пластмаса, ще ви отнема толко-
ва време и сили всеки ден?! Не
е ли по-интересно да прекарва-
те това време с детето (или малко
да си починете, ако то спи)?

Залъгалката води
до привикване
А е трудно да отделите дете

от нещо, на което вече е свик-
нало. Залъгалката ще стане не
само начин да успокоявате де-
тето, но и причина за истерии
(изгубена е, не му я дават, взели
са му я). Защо да си купувате
труд, от който после с мъка ще
се избавите?

Залъгалката забавя
развитието на речта
Често родителите на 2-3-го-

дишни с биберони в устата се
жалват, че децата не говорят (или
на тази възраст знаят само "ма-
ма" и "баба"). Е, какво е толкова
удивителното? Не е удобно да се
говори със залъгалка в устата.

Мнение от експерт
Детският логопед Татяна Вис-

кварко: "Непрестанното сучене на
залъгалката през целия ден мо-
же да предизвика нарушение на
постройката на говорния апарат,

Всеизвестен факт е, че
спортът допринася за под-
държането на добрата фи-
зическа форма. Ако искате
обаче да се преборите със
стреса и депресията, то плу-
ването е може би най-по-
лезно.

Ново изследване на бри-
тански учени показва, че за
да намалите симптомите на
различни депресивни състо-
яния, е достатъчно да плу-
вате между 30 и 60 минути
на ден.

Хората, които плуват ре-
довно, твърдят, че по този
начин забравят по-лесно
ежедневните си грижи. Не-
що повече - те дори взимат
решения по-бързо. Причина-
та? Този тип спорт стимули-
ра отделянето на ендорфин,
което автоматично ни кара
да се чувстваме по-щастли-
ви и енергични.

То стимулира движение-
то на всички мускулни групи

Новият коронавирус 2019-
nCoV, чието официално наиме-
нование вече е SARS-CoV-2, про-
дължава да е темата на деня. Неп-
рестанно чуваме за нови и нови
случаи на хора в различни кът-
чета на света, заразени с коро-
навирус. Това прави маските за
лице по-търсени от всякога. Но
могат ли да ни предпазят от но-
вото заболяване?

Коронавирусите са голямо се-
мейство от пренасяни по възду-
ха вируси, които се предават по
същия начин, по който и грипът.
Може да вдишате частици от ви-
руса, след като някой, който се
е заразил с него, е кихнал или
се е изкашлял. Болният човек мо-
же да остави и частици от виру-
са по повърхностите, а в случая
със SARS-CoV-2 знаем, че той мо-
же да оцелее до 9 дни (за справ-
ка - повечето грипни щамове из-
карват около 24 часа).

Маската, която виждате на
снимката, е стандартна хирурги-
ческа маска, която лекарите из-

Не давайте залъгалка на бебето Плуването бори депресията

в човешкото тяло. Освен то-
ва повишава издръжливост-
та. Само 30 минути трениров-
ка във водата се равнява на
около 45 минути практикува-
не на някой друг спорт из-
вън басейна.

Плуването е подходяща
опция и за сваляне на из-
лишните килограми, защото
спортът винаги е по-здравос-
ловният избор пред гладува-
нето. Броят изгорени кало-
рии зависи изцяло от вас и
интензитета, с който провеж-
дате своята тренировка.

Друга полза от практику-

ването на този спорт е по-
добряването на функциите на
сърдечносъдовата система.
Докато плувате, тялото ви ха-
би повече енергия в това да
снабдява организма с дос-
татъчно кислород и това уп-
ражнение развива белите
дробове.

Като се има предвид кол-
ко хора страдат от безсъние,
плуването определено би им
помогнало, тъй като доказа-
но то спомага за по-хубав
сън. Все пак избягвайте да
плувате вечер, защото това
по-скоро ще ви попречи.

Могат ли маските да ни предпазят от коронавирус?
ползват по време на операции,
за да предотвратят предаването
на бактерии и вируси, докато па-
циентите лежат на операционна-
та маса. Те са ефективни в спи-
рането на големи частици и кап-
чици, но не могат да попречат
на малки вирусни частици да я
заобиколят маската или да по-
паднат върху нея самата. Части-
ците, които се намират върху нея,
представляват проблем, тъй ка-
то когато потребителят я сваля,
би могъл потенциално да докос-
не разположеният върху нея
SARS-CoV-2. След като корона-
вирусът се е озовал върху ръце-
те, човекът може да докосне очи-
те, носа или устата си и да оста-
ви следи от вируса по други обек-
ти повърхности.

N95 респираторите са друг
тип маски, които филтрират въз-
духа, който преминава през тях.
Те могат да пречистят най-малко
95 процента от всички малки (0.3
микрона) частици. Този тип мас-
ки обаче не са ефективни при

деца или възрастни с лицево
окосмяване и дори тези, които
пасват идеално на лицето, не
елиминират напълно риска от ин-
фекция. Освен това могат бързо
да се затоплят и да станат неу-
добни за носене.

Въпреки че нито една от две-
те маски не предоставя абсолют-
на защита, жителите на Китай са
инструктирани да не излизат без
защита. Дори хирургическите
маски могат да предотвратят до
известна степен разпространява-
нето на вирусните частици от чо-
век, който все още не знае, че
се е разболял.

както и да разсее детето от опоз-
навателни активности. На ранни-
те етапи от развитието на речта
залъгалката пречи на гукането, а
ако и в бъдеще детето постоян-
но я суче, настъпва задръжка в
развитието на речта. Затова ро-
дителите, които искат да си улес-
нят живота, трябва да помнят:
всичко е добро, когато има мяр-
ка, по възможност намалете из-
ползването на залъгалката, осо-
бено ако детето е навършило го-
динка."

Залъгалката може
да навреди на лактацията
Децата по различен начин су-

чат залъгалка и гърда. При кър-
менето у детето работи долната
челюст, а при залъгалката - ос-
новно устните. Проблемите въз-
никват, когато малкото започне
да бърка тези две техники: в ре-
зултат започва да суче неправил-
но и да не му достига мляко.

Залъгалката може
да промени захапката
Прекалено честото и продъл-

жителното й използване води до
формирането на неправилна за-
хапка, което автоматично прави
детето бъдещ клиент на ортодон-
ти и логопеди.

Залъгалката не спира
плача и не заменя мама
Да, в някои случаи помага на

малкото да се успокои. Но пре-
ди всичко то може да мине и
без нея - да играе, да опознава
света. Ако детето действително
го безпокои нещо - глад или бол-
ка, залъгалката е безполезна -
то продължава да плаче и да тър-
си внимание от мама.
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Ëåãåíäàðíàòà Ìèðåé Ìàòèéî:
Íàé-áëàãîäàðíà ñúì çà ãëàñà ñè,
êîéòî å äàð Áîæè

Снимките на „Мисията
невъзможна 7“
в Италия спряха
заради коронавируса
"Парамаунт пикчърс"
отложи снимките на
филма "Мисията невъз-
можна 7" в Италия
заради нарастващата
заплаха от новия
коронавирус, съобщи-
ха световните инфор-
мационни агенции.
Снимките на новия
филм от поредицата
трябваше да започнат
във Венеция, но на 23
февруари беше прек-
ратен карнавалът.

„Уестсайдска история“
се завръща на Бродуей

Митичният мюзикъл
"Уестсайдска история",
който бе успешно
адаптиран за големия
екран, се завръща на
Бродуей в нова поста-
новка на режисьора
Иво ван Хове, предаде
Франс прес. Шестде-
сет и една годишният
белгийски режисьор
получи разрешение да
ползва хореография,
различна от тази на
Джеръм Робинс.
Робинс е замесен до
такава степен с "Уест-
сайдска история" -
режисьор е на първата
постановка на мюзикъ-
ла на Бродуей и след
това е един от режи-
сьорите на филмовата
му версия.

Íàêðàòêî

Кралицата на френския шансон
Мирей Матийо ще зарадва хилядите
си фенове в България с невероятно
шоу в зала 1 на НДК на 10 април.

"Врабчето от Авиньон", както е
наричана още Матийо, е изпяла над
1200 песни на осем езика и е
продала над 200 милиона албума.
През годините изпълнява дуети с
Шарл Азнавур, Клод Франсоа,
Джони Холидей, Пол Анка, Силви
Вартан и Хулио Иглесиас.

Често е сравнявана с Едит Пиаф.
Родена е на 22 юли 1946 г. От
началото на кариерата си, през
1965 г., Мирей Матийо не е преста-
вала да твори.

Има продадени над 100 милиона
плочи по целия свят, в нейния
репертоар влизат над 1000 песни на
различни езици. Кариерата й за-
почва през 1965 г. и продължава до
днес. Наградена е с ордена на �

Режисьарката Катрин Ге-
бе и великолепната герман-
ска актриса Нина Хос лич-
но ще представят немско-
българската копродукция.
Премиерата на дебютния
филм режисьорката е в
програмата "Особен поглед"
на Кан. Също и премиера-
та на втория й пълнометра-
жен филм е в "Хоризонти"
на Венеция. Този творец ве-
че се следи с особено вни-
мание от киноспециалисти-
те в цял свят. И това е Кат-
рин Гебе. "Кръвта на пели-
кана" (Pelican Blood) е зас-
нет изцяло в България, в
копродукция с "Мирамар

„Êðúâòà íà ïåëèêàíà“ - ñ ïðåìèåðà â Ñîôèÿ

Премиерата на иг-
ралния филм "Волшеб-
ник" ще се проведе в Го-
лямата зала на Руския
културно-информацио-
нен център в София
днес от 19.00 ч.

Филмът е получил
награда за "най-добра
режисьорска работа" на
Международния кино-
фестивал "Евразийский
мост" (2019), а също та-
ка награди за най-добър
сценарий и за най-доб-
ра мъжка роля - Мак-
сим Суханов в Между-
народния кинофестивал
"17 мгновений весны"
(2020).

Пресконференция на
руските кинематогра-
фисти, посветена на
премиерата на игралния
филм "Волшебник", ще
се състои в Руския кул-
турно-информационен
център в София днес от
14.00 ч. Ще вземат учас-
тие режисьорът Михаил
Морсков и изпълнителят
на главната роля Се-
мьон Трескунов. ç

Ïðåìèåðà íà
èãðàëíèÿ ôèëì
„Âîëøåáíèê“

Почетния легион (1998).
"Чувала съм за прочутата Долина

на розите, както и за лавандулата,
която е известна като най-чистата и
естествена в света. Разбира се, аз

филм" и с участието на бъл-
гарски деца актриси. Те пар-
тнират в главните роли на
немската звезда Нина Хос,
носителка на десетки наг-
ради от Берлин, Сан Себас-
тиан, Торонто.

Световната премиера на
"Кръвта на пеликана" във
Венеция идва след дебюта
на Гебе - "Нищо лошо не
може да се случи" в Кан
през 2013 г. "Кръвта на пе-
ликана" е копродукция
между немската компания
"Юнафилм" на продуцентка-
та Верена Грефе-Хофт и
българската "Мирамар
филм". ç

Ïåâèöàòà èäâà â Ñîôèÿ - ïðàçíóâà
55 ãîäèíè íà ñöåíàòà

съм преди всичко френска певица и
ще предложа на публиката подбрани
френски песни. Няма да пропусна да
я поздравя и на вашия, български
език". ç

На 28 февруари в зала
"България" Радиооркестъ-
рът под диригентството на
Марк Кадин ще представи
една от най-ярките и талан-
тливи млади руски звезди
- Альона Баева.Тя ще из-
пълни Концерт за цигулка
на Албан Берг - едно от
най-красивите и сложни ци-
гулкови произведения на
XX век.

"Нейният магнетизъм,
пълнотата на тона, удиви-
телно точната интонация,
безупречното техническо
майсторство са за възхи-
щение. Нейната сила и огън
превръщат всеки концерт
в осезаем шедьовър", пи-
шат за нея музикалните
критици.

Музикалната кариера на

Ìëàäàòà ðóñêà öèãóëàðêà Àëüîíà Áàåâà çà ïúðâè ïúò ñâèðè ó íàñ
Альона Баева започва стре-
мително. На 16 години тя
вече с триумф побеждава
в конкурса "Хенрик Виеняв-
ски" - едно от най-престиж-
ните цигулкови състезания
и получава Гран При, зла-
тен медал и всички 9 спе-
циални награди. Година по-
късно Альона постъпва в
Московската консервато-
рия, а след още една, по
покана на Мстислав Рост-
ропович, заминава да учи
в Париж. През 2007 г. отно-
во триумфира със златен
медал и Наградата на пуб-
ликата на Конкурса в Сен-
дай, Япония. Следват пока-
ни от легендарния диригент
Сейджи Озава за неговата
Академия в Швейцария и от
Шломо Минц в Израел. В

паралел с  това Альона по-
корява световните сцени -
концертира с музикантите
Курт Мазур, Валери Герги-
ев, Паво Ярви, Марта Арге-
рих, Миша Майски, Юрий
Башмет, Михаил Плетньов,
Стивън Исерлис.

В концертната програма
ще прозвучат още: Ричер-
кар от "Музикална жертва"
на Й. С. Бах, оркестриран
от Антон Веберн и Първи
клавирен квартет на Йоха-
нес Брамс в оркестрация-
та на Арнолд Шьонберг. ç
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"Èçâåñòèÿ": Êèòàé
âå÷å å ðàçðàáîòèë
âàêñèíà, êîÿòî
âîäè äî èìóíèòåò

Íàêðàòêî

:
Почина
последният маршал на СССР
Дмитрий Язов. 95-годишният
Язов е починал в Москва след
дълго боледуване. Новината за
кончината му беше потвърдена
от руското министерство на
отбраната. Дмитрий Язов
участва в пуча срещу президен-
та Михаил Горбачов през август
1991 г.
Бившият
дългогодишен президент на
Египет Хосни Мубарак почина в
Кайро вчера на 91-годишна
възраст. През последния месец
той се намираше в интензивно-
то отделение на една от
столичните болници след
операция на стомашно-чревния
тракт.  Мубарак наследи
лидерския пост в Египет след
убийството през 1981 г. на
президента Ануар Садат и
остана на този пост 30 години.
Подаде оставка на 3 февруари
2011 г. след масовите антипра-
вителствени демонстрации в
страната, прераснали в народно
въстание. Срещу него бяха
заведени няколко наказателни
дела, включително за корупция
и убийство на демонстранти, но
в крайна сметка той бе
оправдан по повечето обвине-
ния и бе пуснат на свобода
през 2017 г. През последните
си години Мубарак живееше в
уединение със семейството си,
като се въздържаше от контакти
с медиите.
Турските власти
забраниха официално вноса на
електронни цигари, електронни
наргилета и техните компоненти
и смеси за пушене, съобщи
министърът на търговията
Рухсар Пекджан. Тя съобщи, че
забраната се съдържа в
подписан от президента Реджеп
Ердоган закон.
В бразилския щат
Сеара
където военната полиция
стачкува от седем дни с искане
за по-високи заплати, рязко
нараснаха убийствата. Властите
обявиха, че за пет дни, от
сряда до неделя, в разгара на
годишния карнавал в страната,
в североизточния щат са
регистрирани 147 убийства,
което е петкратно повече в
сравнение със същия период на
миналата година. Военната
полиция в Бразилия е натоваре-
на с поддържането на реда и е
подчинена на властите във
всеки щат. Бразилските закони
забраняват на полицейските
служители и други цивилни
лица, които "предоставят
основни услуги на обществото",
да стачкуват.

Жена със санитарна маска се връща от пазар в центъра на Милано.

Гръцки православен свещеник спори с полицай в Карава
на о. Лесбос. В района правителството планира да
построи нов център за задържане на мигранти

Åãåéñêè îñòðîâè íà áóíò ñðåùó ìèãðàíòèòå, æèòåëèòå
íà Ëåñáîñ, Õèîñ è Ñàìîñ íå èñêàò ìèãðàíòñêè ëàãåðè

Напрежението по гръц-
ките острови Лесбос, Хиос
и Самос е на границата на
гражданско неподчинение,
след като правителството
изпрати с кораби необхо-
димата техника за строеж
на нови мигрантски лагери.
Жителите блокираха прис-
танищата с цистерни, теж-
ки автомобили и дори с дър-
вета, за да попречат на тех-
никата да достигне до те-

рените за строежи. На Лес-
бос и Хиос хората напра-
виха жива верига.

Полицията не успя да ов-
ладее напрежението. Наме-
сиха се и специалните час-
ти за борба с безредиците
и на няколко пъти използ-
ваха сълзотворен газ сре-
щу протестиращите. Камба-
ните на църквите през ця-
лата нощ срещу вторник би-
еха за бедствие и хората

Êîíòå îáâèíè ðúêîâîäñòâîòî íà áîëíèöà
çà âçðèâà íà êîðîíàâèðóñà â Èòàëèÿ

Италианският премиер
Джузепе Конте обвини
ръководството на болница
в Северна Италия за едно
от огнищата на новия
коронавирус в страната,
предаде Епицентър. "Към
този момент знаем, че
начинът, по който се
управлява едно болнично
заведение, не е напълно
подходящ", заяви Конте
пред италианската телеви-
зия в понеделник вечерта.
"Това със сигурност допри-
несе за разпространение-
то", каза той, без да посо-
чи съответната институция.

Установено е, че основ-
ното огнище на епидемията
в Италия е град Кодоньо,
на 60 км южно от Милано,
с население от 15 000,
където в сряда е бил
настанен в болница 38-
годишен служител на име
Матия. Той е смятан за
"пациент номер едно", от
когото тръгват идентични
случаи в Ломбардия, най-
силно засегнатия от вируса
регион с установени 172
болни от общо 229 в Ита-
лия, 7 от които вече почи-

От стр. 1

"Той (Кудрин) по всеки
въпрос беше против. Напри-
мер беше категорично про-
тив строителството на око-
ловръстното шосе на Санкт
Петербург. Двамата заедно
с Герман Греф идваха при
мен два пъти. Чак когато уда-
рих по масата, отделиха па-
ри за строителството на око-
ловръстното на Петербург",
спомня си Владимир Путин,
цитиран от Епицентър.

Алексей Кудрин беше ми-
нистър на финансите от 18
май 2000 до 26 септември
2011 г., а Герман Греф - ми-
нистър на икономиката от
май 2000 до септември 2007
г. Двамата министри били

Ïóòèí: Òðÿáâàøå äà óäðÿì ïî
ìàñàòà çà ãîëåìèòå ïðîåêòè

против и други големи инф-
раструктурни обекти. "Казва-
ха, че не трябва да се пра-
вят, понеже е скъпо. Винаги
се аргументираха с това, че
има други, по-важни задачи,
че трябва да се грижим за
макроикономическата ситу-
ация и не бива да разбалан-
сираме бюджета", припомня
си Путин. Той с удовлетво-
рение отбелязва, че важни-
те обекти са били построе-
ни и работят успешно.

При това държавният гла-
ва подчерта, че с течение
на времето Кудрин е про-
менил мнението си и вече
подкрепя по-големи инвес-
тиции с пари от бюджета.
"Той вече смята, че има дос-

татъчно ресурси и може да
се смекчат макроикономи-
ческата и бюджетната поли-
тика, да се отделят, така да
се каже, повече от прихо-
дите за потребление", отбе-
ляза президентът. Той с иро-

ния отбеляза, че Кудрин,
който от 2018 г. оглавява
Сметната палата, "е проме-
нил гледната си точка, за-
щото вече не се страхува,
че може да носи отговор-
ност". ç

нали. Според медиите
съпругата му, бременна в
осмия месец, е заразена,
както и негови близки,
редица лекари и санитари
от екипа, който се грижел
за него, а също така
пациенти от болницата,
където е лежал, и хора,
контактували с тях.

Внезапният рязък скок
в броя на болните от петък
насам, нараснал за 4 дни
от 6 на 229 души, прави
Италия най-силно постра-
далата от вируса страна в
Европа и трета в света
след Южна Корея и Китай,
пише АФП. Въпреки това в

понеделник увеличението
на новите случаи се стаби-
лизира, като са регистри-
рани само 10 други инфек-
ции. Досега седем души в
Италия са починали, след
като са се хванали вируса,
като всички са били или в
напреднала възраст или са
имали предварително
съществуващи усложнения.
Над 1200 са потвърдените
случаи в други страни, като
починалите са 20.

Китайските специалисти
са разработили ваксина,
която предварително се
счита за ефективна срещу
коронавируса "COVID-19".

Това съобщи китайският
посланик в Русия Джан
Ханхуей, пише руското
издание "Известия". "Китай
вече е разработил ваксина,
която води до имунитет. Но
това е предварителна
(информация), необходими
са допълнителни проверки
и подобрения", заяви той
пред журналисти. Освен
това според информацията
лекарите успешно използ-
ват китайски лекарства без
странични ефекти след
употреба за борба със
симптомите от вируса, а
също така ефективно се
оказа и старо съветско
лекарство, което се изпол-
зва по принцип срещу
малария.

Според дипломата, в
Китай няколкостотин души
се заразяват с коронави-
руса всеки ден и около 2
хил. се възстановяват.
Смъртността на COVID-19 е
намаляла и днес тя е по-
малко от 3% дневно в
провинция Хубей, където
започва разпространение-
то на болестта, и 0,55% в
други провинции. От
началото месеца лекарите
в китайската провинция
Хубей освен това ревизи-
рат диагностичния метод,
което предизвика до
регистрирането на пове-
че нови случаи на зара-
зени. ç

се стичаха да протестират.
Терените за строеж се

охраняват от доброволни
отряди на местни жители.
Представители на правител-
ството правят опит да убе-
дят хората, че изграждане-
то на затворени бежански
лагери ще постави под кон-
трол поведението на миг-
рантите. Цялата местна
власт подкрепя протестира-
щите. ç
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Индия ще закупи от
САЩ отбранителна техника
за над 3 млрд.  долара.
Това съобщи вчера амери-
канският президент До-
налд Тръмп във втория ден
от визитата си там, преда-
де Ройтерс.

Делхи и Вашингтон все
още не са сключили
търговско споразумение,
но двете страни ще започ-
нат преговори за постига-
нето на всеобхватно
споразумение в тази
сфера, заявиха Тръмп и
индийският премиер
Нарендра Моди на обща
пресконференция в Делхи.
Президентът на САЩ
допълни, че е обсъдил с
индийския премиер, когото
нарече "скъп приятел",
важността на това Индия
да има сигурна телекому-
никационна мрежа от пето
поколение. Тръмп отбеляза

Ïðåçèäåíòúò è ñúïðóãàòà ìó ïîñåòèõà
ìåìîðèàëà íà Ìàõàòìà Ãàíäè

Èíäèÿ ùå êóïè îò ÑÀÙ îòáðàíèòåëíà òåõíèêà
çà íàä 3 ìëðä. äîëàðà, ñúîáùè Òðúìï

18 деца са сред 52-мата ранени при нападението с кола срещу
участници в карнавално шествие в понеделник във Фолкмарзен, в
германската провинция Хесен. 35 души са в болница, а 17 са

получили амбулаторна помощ и са изписани. Шофьорът на колата,
който също е ранен при нападението, беше арестуван веднага. Той е
29-годишен германец, жител на градчето Фолкмарзен, чието населе-
ние е под 7000 души. Започнало е разследване за опит за убийство.

Снимки Пресфото БТА

Åðäîãàí ðàç÷èòà äà ñå ñðåùíå ñ Ïóòèí
"â íàé-ëîøèÿ ñëó÷àé" íà 5 ìàðò

Президентът на Турция
Реджеп Ердоган разчита да
се срещне с руския си ко-
лега Владимир Путин "лице
в лице" на 5 март в хода на
четиристранната среща на
върха за Сирия. Той заяви
това на пресконференция
във вторник, излъчена по
турския тв канал NTV, пише
Епицентър.

"В най-лошия сценарий
можем да се срещнем с Пу-
тин на датата, която пред-
варително определихме - 5
март. Ще имаме възмож-
ност да излезем от рамки-
те на телефонните разгово-
ри и да говорим лице в ли-

це", каза той. В същото вре-
ме турският лидер подчер-
та, че двустранна среща с
Путин "може да бъде орга-
низирана и в Анкара, и в
Истанбул". Коментирайки
резултатите от телефонни-
те разговори в края на ми-
налата седмица с германс-
кия канцлер Ангела Меркел
и френския президент Ема-
нюел Макрон, Ердоган от-
беляза, че "няма пълно съг-
ласие между Путин, Меркел
и Макрон" относно перспек-
тивата за разрешаване на
сирийския конфликт.

На 21 февруари Ердоган
заяви, че Макрон и Меркел

са предложили на Путин да
проведе четиристранна сре-
ща на върха за Сирия на 5
март в Истанбул. Според
него обаче руският лидер
"все още не е дал съгласи-
ето си". Прессекретарят на
президента на Руската фе-
дерация Дмитрий Песков
отбеляза, че "възможност-
та за провеждане на сре-
ща на върха се обмисля",
"но няма ясни решения по
този въпрос". Ердоган каза
още, че турското ръковод-
ство очаква руска делега-
ция да пристигне в репуб-
ликата в сряда, за да обсъ-
ди ситуацията в Идлиб. ç

Американският президент Донал Тръмп и съпругата му  Мелания бяха
посрещнати на червена пътека пред  двореца Раштрапати Бхаван в Делхи
от индийския президент Рам Натх Ковинд и премиера Нарендра Моди

това в навечерието на
планиран търг в Индия за
предоставяне на честоти
за изграждането на такава
мрежа.

САЩ забраниха на
"Хуавей" да участва в
изграждането на този тип
мрежа на тяхна територия
с аргумента, че това крие
опасност от шпионаж в
полза на Китай - твърде-
ние, което "Хуавей" и Пекин
отричат. Но Индия, където
телекомите отдавна изпол-
зват оборудване за мрежи-
те си от китайския произ-
водител, все още не е
взела решение по въпроса.

По-рано президентът
Доналд Тръмп и първата
дама Мелания Тръмп
посетиха мемориала на
Махатма Ганди в Делхи,
пуснаха цветни венчелист-
чета при церемония по
полагане на венец. Мемо-

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК и във връзка със Заповед
№ СОА20-РД09-1063/13.01.2020 г. на Кмета на Столична община и Заповед

№ РОК20-РД09-84/21.02.2020 г. на Кмета на СО район "Овча купел"
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
Терени - частна общинска собственост, с идентификатор 68134.4334.356, одобрен

със Заповед №РД18-51/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, намира-
щи се в кв. "Овча купел", УПИ-І, кв. 111, между бл. 510 и бл. 511, АОС №2370/
03.08.2007 г., за разполагане на два броя преместваеми обекти /павилиони/, всеки
от тях с площ 17,00 кв. м.

Преместваемите обекти по индивидуален проект имат издадено разрешение за
поставяне №4/01.08.2019 г.

Специфично конкурсно условие - отдаване под наем за охрана, кафе и санита-
рен възел.

- Начална конкурсна наемна цена - 420,00 лв. /четиристотин и двадесет лева/
месечно без ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация - 60.00 лв. с вкл. ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса - 100.00 лв.
4. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: Район "Овча

купел", бул. "Цар Борис ІІІ" 136 В, 1 ет. - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на
26.02.2020 г. до 17.00 часа на 26.03.2020 г. /включително/.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез
пълномощник/ Район "Овча купел", бул. "Цар Борис ІІІ" 136 В, 1 ет. - деловодство до
17:00 ч. на 26.03.2020 г. /включително/.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район "Овча купел", бул. "Цар
Борис ІІІ" 136 В, ет. 2 - Заседателна зала на 27.03.2020 г. от 10:00 часа.

7. Организатор на конкурса: СО - район "Овча купел" - отдел "УОСЖФ и ТД"
тел. 02/955-44-62, вътр.217 e-mail: sоок@mail.bg

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъ-
пила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Проливни дъждове предизвикаха вчера наводнения в индонезийската столица Джакарта и парализираха
големи части от града, като улиците се превърнаха в тъмнокафяви потоци. Губернаторът на Джакарта
Аниес Басведан каза, че близо 200 квартала са засегнати от наводненията. В разположената на малка
надморска височина Джакарта и в околностите й живеят повече от 30 млн. души и градът е изключи-
телно уязвим за наводнения. В началото на годината той бе засегнат от най-проливните дъждове,

откакто се води статистика. Валежите предизвикаха наводнения, отнели живота на повече от 60 души и
принудили близо 175 000 души да напуснат домовете си.

риалът се намира в Радж
Гат, където прочутият
водач на борбата за
независимостта на Индия
е бил кремиран след
убийството му през 1948 г.

Тръмп се подписа в
книгата за посетители, а
домакините му подариха
бюст на Ганди. В края на
посещението президентът
и съпругата му посадиха
дърво в района на мемо-
риала.

От Делхи Тръмп написа
в Туитър, че ситуацията с
разпространението на
коронавируса на територи-
ята на САЩ е под контрол.
"Ние сме в контакт с
всички и с всички съответ-
ни страни. Центърът за
контрол и превенция на
заболяванията на САЩ и
Световната здравна орга-
низация работят усилено и
много умно", отбеляза

президентът. Той добави,
че фондовата борса започ-
ва да му изглежда "много
добре".

Вчера ключовите индек-
си значително се понижи-
ха при закриването на

сесията на Уолстрийт
заради опасенията, че
разпространението на
новия коронавирус може
да нанесе щети на светов-
ната икономика, отбеляз-
ват агенциите. ç
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Мъжкият национален
отбор по баскетбол на
България записа първа
победа в група "Н" от
квалификациите за Евро
2021, след като възпитани-
ците на Росен Барчовски
се наложиха при домакин-
ството си на Латвия със
110:104 (22:21; 14:16; 22:26;
27:22; 11:11; 14:8) след
драма с две продължения.
Дий Бост беше най-
резултатен за "трикольо-
рите" - 26 точки, Чавдар
Костов и Станимир Мари-
нов добавиха съответно
по 20 и 16 точки, а Алек-
сандър Янев завърши с 14
точки. Мартинс Майерс бе
най-резултатен за гостите
- 27 точки.

Според националния
селекционер Росен Бар-
човски  българският тим е
победил с характер и
подкрепа от трибуните в

Баскетболистите
ни се наложиха
над предста-
вителите
на Латвия
след две
продължения

Според националния селекционер Росен Барчовски  българският тим е победил
с характер и подкрепа от трибуните в Ботевград

Българи, които работят на
летището в Чикаго, разказа-
ха, че са видели как гранич-
ните служители качват бок-
сьора Кубрат Пулев на са-
молета в събота вечерта,
след като не беше допуснат
да влезе в САЩ, информира
bg-voice.com. Граничните
власти отказали на Пулев
достъп, защото бил с турис-
тическа виза, а планирал да
промотира мачове и да се
боксира срещу заплащане.
"Много хора го видяхме, но
двама униформени полицаи
не даваха да се доближава-
ме до него. Всички видяха,
че се върна с турските авио-
линии обратно в България",
разказва един от многото
наши сънародници, които
работят на международния
пети терминал на летище
"О'Хеър".

Новината за депортация-
та на Пулев беше съобщена
първо от един от най-извес-
тните спортни журналисти в
САЩ Майк Копингер от The
Athletic. Кубрат Пулев е тряб-
вало да направи връзка от
Чикаго за Лас Вегас, където
планирал да гледа мача меж-
ду Тайсън Фюри и Дионтей
Уайлдър.

В същото време Пулев от-
рече да има проблеми с вли-
зането в САЩ. "Намирам се
в САЩ и няма такова нещо.

Ñàãàòà Ïóëåâ - äî ×èêàãî è íàçàä

Вместо в САЩ Кубрат Пулев се оказа, че е в Германия

Ëèâúðïóë ñå
èçìú÷è ñðåùó
"÷óêîâåòå"

Ливърпул се наложи трудно
над Уест Хям с 3:2 на "Анфийлд"
в последен мач от 27-ия кръг
на английската Висша лига и
възстанови аванса си от 22 точ-
ки на върха пред шампиона
Манчестър Сити. Мърсисайдци
записаха 18-а поредна победа
в елита и изравниха рекорда
на "гражданите" по този пока-
зател от 2017 година.

"Червените" доминираха от
самото начало, а Уест Хям се
прибра дълбоко в половината
си и рано получи гол, дело на
Джорджинийо Вайналдум (9).
Отговорът на "чуковете" дойде
бързо, след като защитникът
Иса Диоп (12) засече центри-
ране на Робърт Снодграс от
корнер и вкара за 1:1.

Изравнителният гол не сму-
ти домакините и те отново об-
садиха наказателното поле на
лондончани. Пропуски обаче
направиха Салах и Фирмино.

Ливърпул продължи да до-
минира и през втората част, в
началото на която Фирмино
направи пропуск. Томаш Сучек
от гостите пък получи конту-
зия и отстъпи мястото си на
Пабло Форналс (54), който из-
ненадващо направи пълен об-
рат и даде преднина на "чуко-
вете". "Червените" реагираха
като ужилени и се втурнаха в
атака, а Мохамед Салах (68)
изравни. Натискът на мърси-
сайдци даде резултат и Садио
Мане (81) се разписа за 3:2.

Така Ливърпул записа 26-а
победа от 27 мача в елита то-
зи сезон, за да събере 79 точ-
ки на върха и да възстанови
аванса си от 22 пред Манчес-
стър Сити. ç

Ботевград. "Нямам сила
да кажа как играхме.
Показахме характер,
имаше битка и когато
трябваше да спечелим,
спечелихме. Гордея се с
момчетата, а и публиката
заслужаваше подобно
нещо. Благодарим им от
сърце, защото без тяхната
подкрепа нямаше да
имаме никакъв шанс.
Вярвах, че ще бием, но не
знам какво съм си предс-
тавял. Бяхме останали без
високи хора, но запазих-

ме самообладание и се
борехме до края. Когато
човек прави каквото
трябва, той понякога има
и късмет", сподели Бар-
човски пред БНТ 3.

"В Гърция играхме
много добре, днес също.
Те имаха един много
силен център и като цяло
са труден отбор. Нужен бе
страшен характер, за да
изравним, а в продълже-
нието няколко пъти бяхме
спечелили мача. Случват
се такива работи", отбеля-

за селекционерът.
"Ако Везенков бе играл,

щяхме да спечелим и в
Гърция, и днес. Разчитаме
на него, но искаме да
запазим и ядрото на този
отбор", добави Барчовски.

В другата среща от
групата Гърция победи
като гост Босна и Херце-
говина със 70:65 и е
начело в класирането с 4
точки. На второ място е
България с 3 точки, пред
Босна и Херцеговина
също с 3 и Латвия с 2. ç

Имах лек проблем с визата,
но всичко се оправи, всич-
ко е ОК. Не съм депорти-
ран. В САЩ съм. Нямам ни-
какви проблеми",  категори-
чен беше Кобрата.

После българският бок-
сьор допълни, че имал проб-
лем само с багажа. "Не е
заради багажа. Багажът му
го чакаше точно от външна-
та страна на стаята, където
беше на разпит, и нито е от-
варян, нито проверяван",
обясни служителят на лети-
щето, станал свидетел на
случката.

Източници от турските
авиолинии потвърдиха, че
Пулев е бил на летището в
Истанбул. През това време
той е давал интервюта, в ко-
ито твърди, че е в САЩ. Той
обаче е чакал връзката си
към София в турския град. В
манифеста на турските авио-
линии Пулев е бил записан
като "inadmissible" - човек,
който не е допуснат на те-
риторията на САЩ.

От CBP (Митническата и
граничната защита на САЩ)
разкриха причините да де-
портират Пулев. "Той е прис-
тигнал на летище "O'Хеър" в
събота, 22 февруари. Г-н Пу-
лев е представил своята
В-1/В-2 туристическа виза и
заявил на служителя, че по-
лучава заплащане за промо-

ция и бокс и в САЩ. Г-н Пу-
лев беше задържан и му бе-
ше отказано влизане, защо-
то е бил с грешната виза и е
напуснал САЩ на 22 февру-
ари в 9,30 часа", се казва в
официалния отговор на го-
ворител на граничните влас-
ти в Чикаго.

Това не е първият  път, в
който Пулев се сблъсква с
правилата в САЩ. През 2019
г. неговият лиценз беше от-
нет за 6 месеца, след като
целуна репортерката Джени
Суши след мача му с Богдан
Дино в Калифорния.

Кубрат Пулев може да бъ-
де наказан да не посещава
САЩ в следващите 5 годи-
ни. Причината за това е де-
портирането му обратно,
след като опита да влезе в
страната с туристическа ви-
за. Обяснението идва от ад-
вокат Кристина Крилчев, ко-
ято практикува в Лас Вегас
и говори пред българския
сайт отвъд Океана BG
VOICE. Кубрат Пулев е тряб-
вало да притежава работна
виза - или О-1 за спортен
талант, или Р-1 за атлети,
признати в цял свят. Това е
причината имиграционните
власти на САЩ да не допус-
нат претендента за светов-
ната титла да влезе в стра-
ната в събота. Докато всич-
ко това излизаше в медии-

те, Пулев обясняваше в те-
лефонни интервюта за две-
те най-големи телевизии в
България, че е в САЩ. А
всъщност вече е бил на ле-
тището в Истанбул, след ка-
то имиграционните власти го
депортират с полет на турс-
ките авиолинии.

"Има два варианти - имиг-
рационните власти само да
са му отнели туристическа-
та виза или към това да са
му дали 5-годишна забрана
да влиза в САЩ, което е по-
вероятно, като се има пред-
вид, че е бил отстранен по
бързата процедура (expedited
removal)", обясни адвокат
Крилчев.

Пулев едва ли някога по-
вече ще получи туристичес-
ка виза, но може да канди-
датства за работна. "Ако
има 5-годишна забрана оба-
че, всеки път като иска да
влезе в страната ще тряб-
ва да кандидатства за спе-
циален waiver в този пери-
од", обясни Крилчев. Такъв
е и случаят с фолк певица-
та ДесиСлава, която преди
месец не успя да се качи
на самолета за САЩ имен-
но защото нямаше този
waiver. Тя има доживотна
забрана да влиза в САЩ по
същата причина като Пулев
- опит за работа с туристи-
ческа виза. ç
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05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)
07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 "Лява политика" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" - сериал
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: "Куриер" (1986 г.)

СССР
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно" с водещ

проф. Искра Баева
21.00 Киносалон БСТВ: "Танцуващият със

сенки" (2012 г.) Великобритания/
Ирландия

22.40 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "За историята свободно" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Лява политика" (п)
03.30 "Дискусионен клуб" (п)

ÁÍÒ 1

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

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Предисторията: Богове и поклонници

- документален филм/2 епизод/
14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс - анимаци-

онен филм
14.45 Островът на сините птици - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Туризъм.бг /п/
17.30 Бразди /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Магията на розата
19.10 Людмила Гурченко - тв филм /15

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър - Последните дни
22.00 Джаз
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият Върколак 5 - тв филм /8

епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Людмила Гурченко - тв филм /15

епизод/п/
03.05 Дойче Веле: Шифт /п/
03.20 Отблизо с Мира /п/
04.20 Младият Върколак 5 - тв филм /8

епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, еп. 1
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

шоу
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, еп. 21
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 80
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

с. 6, еп. 8
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп. 78
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 35
21.00 Премиера: "Смени жената" - семейно

риалити, старт на сезон 4
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 4
01.00 "Спасители в планината" /п./ - сери-

ал, с. 6, еп. 8
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 59

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 20

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 8 - 11

08.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 22
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 20
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 3
11.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 15
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 8
13.00 "Гробницата на дракона" - екшън,

приключенски (Великобритания, Ки-
тай, 2013), режисьор Ерик Стайлс, в
ролите: Скот Адкинс, Долф Лундгрен,
Лидия Ленард, Джеймс Ланс, Пол
Филип Кларк и др.

15.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 23
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 21
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 9
18.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 16
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 2, еп. 4
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Ел Чапо" -

сериал, с. 2, еп. 7
21.00 bTV Новините
21.30 Студио "УЕФА Шампионска лига"
22.00 Пряко, УЕФА Шампионска лига: Реал

Мадрид - Манчестър Сити
00.00 Студио "УЕФА Шампионска лига"
00.30 УЕФА Шампионска лига: Олимпик

Лион - Ювентус
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 4
03.15 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 9
04.15 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 16

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,

с. 12, еп. 7, 8
07.00 "На по-добро място" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
10.00 "Пожелай си нещо!" - романтичен,

драма, комедия (САЩ, 2017), режи-
сьор Сюзан Уолтър, в ролите: Шарън
Стоун, Тони Голдуин, Елън Бърстин,
Фамке Янсен и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал

14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 53
18.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
19.00 "На по-добро място" - сериал, с. 2,

еп. 4, 5
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 16
22.00 "Кухня" - сериал, с. 3, еп. 13, 14
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 11, 12
00.00 "Когато се появи ти" - приключенски,

комедия (САЩ, 2018), режисьор Пи-
тър Хъчингс, в ролите: Ейса Бътър-
филд, Мейзи Уилямс, Нина Добрев,
Пейтън Лист, Кен Джонг, Тайлър Хек-
лин, Дейвид Кекнър и др.

02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
04.00 "На по-добро място" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, еп. 9, 10
08.00 "На прицел" - екшън, трилър (САЩ,

2016), в ролите: Стивън Сегал, Фло-
рин Пиърсик мл., Джейд Юън, Овидиу
Никулеску и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Ривърдейл" - сериал, еп. 11, 12
12.15 "Момчето с механичното сърце" -

анимация, приключенски, драма
(Франция, Белгия, 2013)

14.00 "Параноя" - трилър, драма (Велико-
британия, 2013), в ролите: Лиъм
Хемсуърт, Гари Олдман, Харисън Форд,
Амбър Хърд, Ембет Давиц, Ричард
Драйфус и др.

16.15 "Апалуза" - уестърн, криминален, ро-
мантичен, драма (САЩ, 2008), в ро-
лите: Ед Харис, Рене Зелуегър, Дже-
реми Айрънс, Виго Мортенсен, Ланс
Хенриксен, Тимъти Мърфи, Тимъти
Спол и др.

18.45 "Психиатрията Стоунхърст" - трилър,
хорър (САЩ, 2014), в ролите: Кейт
Бекинсейл, Джим Стърджис, Дейвид
Тюлис, Брендън Глийсън,  Майкъл
Кейн, Джейсън Флеминг и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Високо в небето" - драма, роман-

тичен (САЩ, 2009), в ролите:
Джордж Клуни, Ана Кендрик, Джей-
сън Бейтман, Вера Фармига, Дани
Макбрайд, Джей Кей Симънс, Зак
Галифанакис

23.15 "В добра компания" - комедия, дра-
ма, романтичен (САЩ, 2004),  в
ролите: Денис Куейд, Тофър Грейс,
Скарлет Йохансон, Марг Хелгенбър-
гър и др.

01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, еп.11, 12
03.30 "Перфектно убийство" - трилър, кри-

минален, драма (САЩ, 1998), в роли-
те: Майкъл Дъглас, Гуинет Полтроу,
Виго Мортенсен и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
/п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Системата" (пре-

миера) - сериен филм, сезон 9
21.00 "Hell’s Kitchen България" - риалити,

нов сезон
22.00 "Шеф под прикритие" - риалити, нов

сезон
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10
01.30 "Уил и Грейс" - сериал
02.30 "Завинаги свързани" - сериал

Êèíî Íîâà

05.40 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1 /п/

06.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 3

08.45 "Пътешествие до края на света" -
приключенски филм с уч. на Бенедикт
Къмбърбач, Джаред Харис, Сам Нийл
и др., I част /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1

12.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
13.00 "Спасяването на Линкълн" - автоби-

ографичен филм с уч. на Том Аман-
дес, Лий Коко, Пенелъпи Ан Милър,
Брус Дейвисън и др.

15.10 "В кадър"
15.40 "Сватбен марш: Любовта до теб" -

романтична комедия с уч. на Джак
Уагнър, Джоузи Бисе, Тара Уилсън,
Сара Грей и др.

17.30 "Междузвездни войни: Епизод IV -
Нова надежда" - екшън-фантастика с
уч. на Марк Хамил, Харисън Форд,
Кари Фишър, Питър Къшинг и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9

21.00 "Антмен" - екшън-фантастика с уч. на
Пол Руд, Майкъл Дъглас, Еванджелин
Лили, Антъни Маки и др.

23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9 /п/

00.30 "Светецът" - екшън с уч. на Елизабет
Шу, Вал Килмър, Шарлот Корнуел,
Валери Николаев, Хенри Гудмани др.
/п/

02.50 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 3 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 26 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.
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ВОДОРАВНО: Петя Миладинова. Бадан. Йосемит.
Менон (Кришна). Конак. Тив. Торон. Док. Бон. Калас
(Мария). Лана. Батин. "Сид". Мамули. "Амимона". "В
атака". Иловер. Пелин. Томан. Лак. Риман (Берхард).
МОК. Кек. Бекас. Лава. Мадан. Фар. Какаду. Алама-
на. "Ането". Оратор. Керим (Усин). Пекар. Нат. Па-
рад. Бод. Лем (Станислав). Силит. Напа. Вешин (Ярос-
лав). Колорит. Бал. Лотар. Коса.

ОТВЕСНО: "Небето на Велека". Енева (Лили). Та-
нин. Малак. Карамел. Лядов (Анатолий). Бутик. Ма-
нит. МАН. Калан. Бадем. Сил. ДИН. "Татик". Редут.
Пино. Коли. Атика. Опал. Майорана. "Омана". ЕРИКА.
Донос. Мимас. Локатор. НИСАН. СИЛАН. Фарад. Нек.
Лимон. Ламар. Нок. Ром. Дадов (Никола). "Марат".
Баро. Визон. Ненов (Димитър). Нотопис. Бат. Катар.
Карар. Дата.

Днес температурите ще бъдат характерни по-скоро за
април. Ще духа сляб вятър от юг. Минималните ще бъдат от
2 до 7, а дневните от 15 до 20 градуса. На места в източните райони и
северно от планините не да изключени и малко по-високи стойности.

В четвъртък от северозапад ще нахлуе по-студен въздух. Ще бъде об-
лачно, с превалявания от дъжд в цялата страна. С проникването на по-
студен въздух, дъждът по високите полета на запад, а по-късно и в Предбал-
кана и Лудогорието ще преминава в сняг. Образуването на по-съществена
или трайна снежна покривка, освен по по-високите места в Предбалкана,
отново е малко вероятно. Заради динамиката на процеса в четвъртък и
очакваните температурни контрасти, очаквайте допълнителни уточнения за
този период в следващите дни. Температурите следобeд ще са в доста широк
интервал: от 3-4 градуса в Софийско, до 7-8 в западната част на Дунавската
равнина и все още до 17-18 градуса в ранния следобед в крайните източни
райони. Отново ще духа силен вятър от северозапад и запад. Минималните
температури в петък сутрин ще бъдат от около минус 6 в котловините на
запад до плюс 2-3 в централната и западна част на Дунавската равнина и
Тракия. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. През
деня в петък дневните стойности ще достигнат 7 до 12 градуса, а през
почивните дни отново ще се радваме на по-високи температури.

bTV Action, УЕФА Шампионска лига:
Реал Мадрид - Манчестър Сити, 21.30 ч.

Олимпик Лион - Ювентус, 00.30 ч.
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Лудогорец е получил
уверение от Интер, че за
българския клуб няма
опасност от коронавируса
в Италия. Той се разпрост-
ранява на 60 километра
от Милано, където ще се
проведе мача с италианс-
кия колос. В самия град
всичко е спокойно. Въпре-
ки това Лудогорец взима
драконовски мерки за
пътуването до Милано,
съобщава Gong.bg.

На първо място делега-
цията е сведена до мини-
мум. Освен това на всич-
ки хора от българската
група ще им бъдат разда-
дени маски и дезинфек-
танти. Отборът на Лудого-
рец ще бъде напълно
изолиран от външния свят
и до българския тим няма
да имат достъп никакви
чужди лица. За още по-

Учител, обичащ да
раздава картони,
ще ръководи
двубоя на "орлите"
с Интер от
Лига Европа

Григор Димитров
започна с победа
участието си на турнира в
Акапулко. Първата ни ракета и
партньорът му в надпреварата
по двойки Тейлър Фриц надвиха
в драматичен мач от първия
кръг Маркъс Даниел и Филип
Освалд. Димитров и Фриц
трябваше да спасяват два
мачбола, преди в крайна сметка
да триумфират със 7:5 3:6
(12:10).

Удинезе и Лийдс
проявяват интерес
към Валентин Антов,
който прави силен сезон с
екипа на ЦСКА. Съгледвачи на
английския тим, който се
опитва под ръководството на
аржентинския специалист
Марсело Биелса да влезе във
Висшата лига, вече са наблюда-
вали на живо изявите на един
от най-обещаващите млади
български футболисти и са
подготвили оферта за Антов.

Първенствата на
Италия по волейбол
за мъже и жени са спрени.
Мачовете от двата шампионата
няма да се играят до 1 март, а
причина за това е разпростране-
нието на коронавируса. Решение-
то е взето на извънредна среща
на ръководството на италианската
волейболна федерация. Очаква се
от 2 март да се проведат срещи,
но без присъствието на публика.
Под въпрос е и участието на
италианските клубове в европейс-
ките клубни турнири.

Новото попълнение
на Челси Хаким
Зиеш призна,
че през последните седмици
често е разговарял с мениджъра
на "сините" Франк Лампард.
Мароканският национал е един от
малкото футболисти, които
разкриват подобен факт -
комуникирал е с бъдещия си
треньор още преди да е подписал
договор. Преди дни Челси
официално договори 26-годишния
футболист за срок от 5 години
срещу сумата от 44 милиона
евро. Зиеш  ще доиграе сезона в
Аякс, след което ще започне да
носи фланелката на тима от
"Стамфорд Бридж". "Чувствам се
щастлив, горд и развълнуван.
Нямам търпение да заиграя в
лондонския тим. Челси е голям
клуб в голямо първенство.
Харесва ми стилът им, играят
атакуващ футбол, а това е нещо,
което ми приляга", заяви Зиеш

:

Íàêðàòêî

Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи мача между
Интер и Лудогорец в Милано

Äðàêîíîâñêè ìåðêè â Ëóäîãîðåö
ïðè âèçèòàòà â Ìèëàíî

Вратарят Мартин Луков
няма да може да вземе
участие в приятелския мач
на България "А" срещу Бе-
ларус. Футболистът на Ло-
комотив (Пловдив) е с кон-
тузия, заради която беше ос-
вободен от подготвителния
лагер на националния тим.

Така стражът на "смърфо-
вете" става вторият футбо-
лист, който отпада за дву-

Öàðñêî ñåëî ïðèåìà ÖÑÊÀ
íà ñòàäèîíà â Áèñòðèöà

Мачът от 23-тия кръг на
Първа лига между Царс-
ко село и ЦСКА няма да
се играе на стадион "Сла-
вия", както бе по програ-
ма, а на съоръжението в
Бистрица, обяви спортно-
техническата комисия
(СТК) към БФС. От реше-
нието не става ясно защо
се извършва тази промя-
на, но новината си е дос-

та изненадваща, тъй като
стадионът в Бистрица е с
малък капацитет. Среща-
та е в събота от 17,30 ча-
са.

От СТК информират
още, че отборът на Помо-
рие официално е изваден
от Втора лига. Така група-
та остава с 16 тима, като
още не е решено колко
състава ще отпаднат. ç

Îùå åäèí íàöèîíàë àóò
çà ìà÷à ñðåùó Áåëàðóñ

боя. Преди това стана яс-
но, че аут за мача е и Ста-
нислав Иванов (Левски), а
на негово място бе повикан
Бирсент Карагарен.

Селекцията на Георги
Дерменджиев ще направи
генералната репетиция пре-
ди баража с Унгария за Ев-
ро 2020 днес от 17 часа на
националния стадион "Васил
Левски". ç

голяма сигурност ръковод-
ството на шампионите е
предприело една промяна.
По първоначален план
"орлите" трябваше да
останат да нощуват в
Милано след мача с
Интер, но това няма да се
случи. Лудогорец се
прибира в България
веднага след срещата,
като самолетът ще кацне
в петък сутринта в София.
В клуба няма притеснение
от коронавируса, тъй като
италианските власти и
ръководството на Лудого-
рец са взели драконовски
мерки за опазване здра-
вето на цялата българска
делегация.

Срещата реванш от 1/
16-финалите на Лига
Европа Интер - Лудогорец
е в четвъртък, от 22 часа
на стадион "Сан Сиро" и
ще се проведе пред
празни трибуни. В първия
двубой италианският тим
победи с 2:0.

Германският съдия
Даниел Зиберт ще ръково-
ди мача в Милано. Асис-
тенти на Зиберт ще бъдат
сънародниците му Ян
Сидел и Рафаел Фолтин.
Германският рефер е
известен с това, че обича

да дава много картони в
мачовете, които ръководи.
Той е на 35 години и от
почти 10 сезона свира в
Бундеслигата. От 2015-а е
в листата на ФИФА.
Ръководи редовно двубои
от евротурнирите. Зиберт
е учител в спортно учили-
ще в Берлин.

В същото време итали-
анската футболна федера-
ция обяви официално, че

голямото дерби между
Ювентус и Интер ще се
състои пред празни
трибуни в неделя от 21,45
часа българско време.
Още пет от срещите от
въпросния 26-и кръг ще се
проведат без фенове. Това
са Милан - Дженоа,
Парма - СПАЛ 2013,
Сасуоло - Бреша и Самп-
дория - Верона и Удинезе
- Фиорентина. ç


