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Земеделските стопани ще
плащат данък „градушка“
МИЛА КИСЬОВА
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1.00 лв.

Земеделският министър Румен
Порожанов се отказа да събира
отчисления от всички имуществени застраховки, за да пълни нов
фонд за борба с градушките. Грижа за това ще имат държавата,
както и земеделските стопани, от
които ще се събира данък „градушка“. Новият налог ще е поне
0.75 лв. на декар. Това става ясно
от одобрения вчера от правителството проектозакон за превен-

ция на неблагоприятни климатични събития в земеделието.
Одобреният законопроект още
не е публикуван. От правителственото прессъобщение се разбира, че се предвижда да бъде
създадено държавно предприятие, което да „управлява риска
от неблагоприятни климатични
събития“. Не е ясно каква ще е
съдбата на сегашната Агенция за
борба с градушките.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Цветанов

си купи
нов апартамент,
а ГЕРБ си купи СДС

Още - на 3-а стр.

На 9-а стр.

И Цачева, и Рашидов с нови луксозни
жилища в квартала на Цветанов
Прокуратурата с желание се зае да проверява казуса с апартамента на зам.-шефа на ГЕРБ
ТАНЯ ПЕТРОВА, ТАНЯ ПЕТКОВА

Още две ключови фигури в ГЕРБ са станали новодомци в столичния кв. „Изток“ миналото лято на
„тънки“ цени. Скоро след като зам.-председателят
Цветан Цветанов се сдобива със луксозен апартамент в столичния кв. „Изток“ от фирма „Артекс“,
министърът на правосъдието Цецка Цачева и депутатът Вежди Рашидов купуват жилища в същия
квартал от същия продавач, показа разследване на
„Биволъ“. Сделките са станали насред скандал около
проблемен крупен строеж на фирмата в друг скъп
столичен район - „Лозенец“.

Ц

ачева се е сдобила с ново жилище на 27 юли
2018 г. - скоро след
Цветанов, който купуСНИМКА: ЕПА
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Лидерът на босненските
сърби по време на войните в бивша Югославия Радован Караджич
бе осъден на доживотен
затвор - по-тежко наказание от даденото на
първа инстанция. Това
реши
Международният
остатъчен механизъм в
Хага, наследил Трибунала
за военните престъпления в бивша Югославия,
по повод обжалването на
73-годишния Караджич. На
първа инстанция той получи 40 г. затвор за геноцид, престъпления срещу
човечеството и военни
престъпления по време
на босненската война
(1992-1995 г.), но поиска
нов съдебен процес.

Още - на 7-а стр.
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Евро

1.95583
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USD 1.72259 (-0.00061)
CHF 1.72502 (0.00228)
Злато 2244.86 (-8.41)

ва апартамент на 12
юни. Сделката е сключена с фирма „Артекс
Инженеринг“, свързана
фирма с продавача по

сделката на Цветанов
„Артекс
инженеринг
2000-5“. Справка в имотния регистър показва, че Цецка Цачева и
сестра й Ирина Цачева
са придобили жилище
от 199 кв. м и гараж от
20 кв. м на ул. „Юрий
Гагарин“ 20 за 285 704
лв. На този адрес се намира луксозната сграда
„Вселена“ на „Артекс“.
Също там ден по-рано
от Цачева жилище е
купила фирмата на Рашидов „Рашидов пропъртис“. От данните в
имотния регистър става

ясно, че той е платил за
апартамент от 112 кв. м
187 432 лв. Според източници на „Сега“ това не е първата сделка
на Рашидов с фирмата,
която строи фамилната
му къща. Тя е купувала
собственост и в друга
сграда на „Артекс“ на
ул. „Тинтява“. Пред други медии той коментира, че цената е такава,
защото е купувал на зелено и вече инвестира
само в имоти.
Правосъдният министър се появи веднага
по bTV - точно както

Цветанов ден по-рано
ненадейно се яви пред
камерите. Тя даде екзотично обяснение как го
е купила. „Видях изкопа
на мястото, поинтересувах се коя е фирмата и
ги потърсих - без брокери, тъй като цената
значително се увеличава“, разказа Цачева. Тя
обясни, че със сестра
си продали апартамент
в Плевен: „Три поколения ще живеем в това
жилище, продали сме
другите имоти, с които
сме разполагали, за да
се сдобием с този апар-

тамент. Не е малък, с
три спални, ще имам
само този имот, който
все още не е обитаем.“
„Нотариалният
акт,
който бе цитиран, е за
придобит от мен имот в
груб строеж и преди Акт
16. Цената, която се посочва, не е вярна. Сумата за имота е 4-цифрена в евро и за мен не е
малка. Цената е над 600
евро на квадрат“, каза
правосъдният министър,
но отказа да отговори
на „Сега“ колко точно
струва жилището.
(Продължава на 3-а стр.)

