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Финансовият министър призна за
още пробиви в търговията с горива
Половин година след като
премиерът Бойко Борисов се
похвали, че контрабандата на
горива е сведена до минимум
и зорко се следи пътят на петрола от пристанището до
бензиностанцията, финансовият министър Владислав Горанов заяви, че правителството
подготвя нови законодателни
изменения, които да засилят
контрола. Една от тях е поставянето на видеонаблюде-

ние в данъчните складове за
сметка на собствениците им,
което да следи изнасянето на
стоки, които не са въведени в
системата. Ще бъде въведен
и контрол на стоките, които
са освободени от акциз, като
разредители или кофражни
масла. „Идентифицирали сме,
че по отношение на горивата
рисковете все още са на високо ниво“, обясни Горанов.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Думата

„безплатно“
– спасителният пояс
за морския туризъм
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Земеделското министерство „изгърмя“
15 бушона от къщите за гости

Изобщо не е ясно дали и кога държавата ще успее да събере санкциите от избраните нарушители
РУМЯНА ГОЧЕВА, ТАНЯ ПЕТКОВА

Въпреки серията от скандали, свързани с къщите
за гости, изграждани с европари, но ползвани за
лични имения, земеделското министерство разкри
едва 15 нарушители. На тях ще им се наложи да
връщат 100% от получената субсидия в размер на
общо 4.5 млн. лв., или средно по 300 000 лв. на
проект, тъй като на практика не са работили
като туристически обекти. Други 74 също са в
нарушения, но санкцията за тях допълнително ще
бъде определена. „Тя ще е от 5 до 15% от стойността на платената подкрепа в зависимост от
тежестта на нарушението“, обясни земеделският
министър Десислава Танева.
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асечените нарушения са само при 288
къщи за гости, които все още са в 5-годишСНИМКА: EPA/БГНЕС

5

Протоколът за посрещане на официални гости
в германското канцлерство бе променен по искане на Ангела Меркел.
Канцлерката
изслуша
седнала заедно с датската премиерка Мете
Фредериксен химните на
двете държави. Това стана ден след като Меркел
за по-малко от месец получи трети пристъп на
неовладяем тремор на
крайниците. Треперенето се получава, когато
стои права неподвижно.
На въпрос за здравословното ѝ състояние Меркел
отговори спокойно, че
става дума за преумора и
„както е дошло, така ще
си отиде“. На 17 юли тя
ще навърши 65 години.
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ния срок за мониторинг
по Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР). За всички тях

са платени общо 81 млн.
лева. По тази програма
са финансирани общо
746 проекта, но независимо от съмненията повечето от тях вече са извън срока за наблюдение
и нищо не може да се
направи. В петгодишния
срок собствениците им
са длъжни да не променят
предназначението
им, да наемат определен
брой хора, както и да
спазват заявения бизнес
проект.
В нарушение са 5.2% от
общо проверените къщи,
обясни Десислава Танева. Къщите, които са се

ползвали за лични имения, са в областите Софийска (4), Благоевградска (2), Пазарджишка (2)
и др. Конкретни данни за
техните собственици не
бяха посочени.
Директорът на фонд
„Земеделие“
Живко
Живков разкри, че има
връзки между някои от
къщите за гости и служители на Разплащателната
агенция. Те обаче тепърва щели да се уточняват.
„В Ловеч например една
от къщите за гости е на
родителите на наша служителка, която няма общо с договарянето. Во-

дени са разговори с нея
и ще преценим какво
да предприемем“, заяви
той. Друга служителка
от фонда пък рекламирала къща за гости в
Пазарджик в профила си
в социалните мрежи, където публикувала покана. „Установи се, че тази
къща е един от отличниците по изпълнение на
бизнес плана по проекта. Снети са обяснения
от служителката“, добави
Живков. За нея също
щяло да се прецени какво да бъде предприето.
Резултатите от проверките ще бъдат изпратени

на прокуратурата.
Скандалът с къщите за
гости гръмна, след като стана ясно, че вече
бившият зам.-министър
на икономиката Александър Манолев е пряко
свързан с кокетна вила
край Сандански, а до
сградата дори бил прокаран 3 км тръбопровод
с минерална вода. Тя е
била построена като къща за гости с пари по
европрограмата за развитие на селските райони, но не се използвала
по предназначение, а за
лични нужди.
(Продължава на 6-а стр.)

