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ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 НОЕМВРИ 2018 г. 

България отряза 
ООН за мигрантите

ИВАН ПЕТРОВ

България няма да подпише 
пакта за миграция на ООН, из-
ненадващо обяви лидерът на 
групата на ГЕРБ в парламента 
Цветан Цветанов  след заседание 
на коалиционния съвет в Минис-
терския съвет. То беше свикано 
заради протестите през уикенда в 
цялата страна, в които не мигра-
цията е водещата тема. Явно оба-
че позицията на патриотите, как-
то и възгледите на опозиционната 

БСП по тази тема са надделели. 
Според евродепутата от ВМРО 

Ангел Джамбазки, който също 
присъства на съвета, „този доку-
мент би бил застрашаващ за на-
ционалния ни интерес и днешно-
то решение е изключително добро 
за България“. Така България ще 
последва примера на страни като 
САЩ, Полша, Унгария, Австрия, 
Словения и Хърватия, които вече 
се обявиха срещу документа.

Още - на 2-а стр.

НАБЛЮДАТЕЛ
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На 9-а стр.

Сита власт 
на гладен 
народ не вярва

В неделя в десетки 
градове на страна-
та бяха организи-

рани шествия и блока-
ди на основни пътища. 
Според управляващите 

обаче  гражданското не-
доволство не е спонтан-
но, а се дължи на сце-
нарий  за политическа 
дестабилизация на дър-
жавата. Защитавайки та-

зи теза обаче, те влязоха 
в поредица от противоре-
чиви твърдения и пока-
заха дори невежество по 
отношение на функцио-
нирането на държавата. 
Така например Цветан 
Цветанов обясни, че це-
ните на бензина се фор-
мират и контролират не 
от правителството, а от 
Комисията за енергий-
но и водно регулиране. 
„Тя  е независима и се 
избира от парламента“, 
обясни той.  Наложи се 
финансовият министър 
Владислав Горанов да го 
поправя, че пазарът, а не 

КЕВР, определя точно 
тези цени.
Финансовият минис-

тър пък се отличи с 
арогантен коментар 
за  рязкото вдигане на 
данъка за старите ав-
томобили. Според него 
то било  пренебрежимо 
малко и годишно щяло 
да струва колкото две 
кутии цигари. Сметките 
на министъра показвали, 
че увеличението ще е от 
6 до 10 лв. в зависимост 
от годините на автомо-
била и че това не може 
да е  непосилно бреме. 
Финансистът припомни, 

че България е в наказа-
телна процедура по от-
ношение на чистотата 
на атмосферния въздух 
и че държавата била 
длъжна да вземе мерки. 
В същото време Горанов 
призна, че увеличение на 
данъка няма да промени 
склонността на българи-
те да купуват  автомоби-
ли втора ръка.
Финансовият министър 

видя злобна спекулация 
и в заплахата цената 
на „Гражданска отго-
ворност“ да достигне до 
1000 лева още идната 
година. „Това не стои на 

дневен ред, това е  спе-
кулация, която цели да 
създаде обществено на-
прежение“, заяви минис-
търът след заседанието 
на коалиционния съвет 
ГЕРБ - „Обединени па-
триоти“. Той пропусна 
да спомене, че сметките 
за рязко вдигане на це-
ната на задължителната 
застраховка бяха напра-
вени от самите застра-
хователи и са резултат 
най-вече от липсата на 
адекватен контрол от 
Комисията за финансов 
надзор (КФН). 
(Продължава на 3-а стр.)

СВЕТОСЛАВ СПАСОВ, МИЛА КИСЬОВА

Управляващите се съвзеха от изненадващо масо-
вите протести през уикенда срещу високите цени 
на горивата, вдигането на данъка за старите 
автомобили, поскъпването на „Гражданска отго-
ворност“ и други стоки от първа необходимост и 
се мобилизираха, за да омаловажат причините за 
гражданското недоволство. Атаката бе подета 
от финансовия министър Владислав Горанов и 
зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. 
Премиерът Бойко Борисов предпочете да замълчи.

Управляващите контраатакуваха 
участниците в масовите протести
В ГЕРБ провидяха сценарий за дестабилизация на страната, защото вдигането на данъците 
било минимално, на цените на бензина - оправдано, а на застраховките - спекулативно

Бившата министърка и 
председателка на Бун-
дестага Рита Зюсмут, 
м и н и с т ъ р - п р е д с е д а -
телката на провинция 
Мекленбург-Предпоме-
рания Мануела Швезиг, 
канцлерката Ангела Мер-
кел, бившата министър-
ка Кристине Бергман и 
министърката на семей-
ството Франциска Гифи 
в очакване на церемония-
та по случай 100 години 
избирателно право за же-
ните в Германия. В Исто-
рическия музей в Берлин 
бе чествано решението 
от 12 ноември 1918 г. же-
ните да гласуват и да бъ-
дат избирани.

СНИМКА: EPA/БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.7362 (0.06298)
CHF 1.72047 (-0.01434)
Злато 2092.6 (76.96)
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