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Метрото може да не е
готово до другото лято
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Въпреки уверенията на столичния кмет Йорданка Фандъкова в предизборната кампания,
че строителството на третия лъч
на метрото върви по график и
че участъкът от бул. „Владимир
Вазов“ през центъра до „Красно
село“ ще бъде отворен през първата половина на 2020 г., срокът
може и да не бъде спазен. Това се разбра от думите на шефа
на „Метрополитен“ инж. Стоян

Братоев пред „Сега“. Причината
е масираното избиване на подземни води по трасето и нуждата от многобройни укрепителни
работи. Според Братоев към
момента никой не може да каже кога точно ще бъдат пуснати
първите осем нови станции от
третия диаметър и дали това ще
стане през първата половина на
2020 г. или „месец-два по-късно“.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Борисов

се уплаши за
бъдещето на новата
номенклатура
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Президентът върна избора на
Гешев, без да му даде оценка
Румен Радев разкритикува единствено процедурата, по която ВСС взе решение за новия главен прокурор
МАРТИН ГЕОРГИЕВ

Президентът Румен Радев очаквано върна на Висшия съдебен съвет (ВСС) предложението за назначаването на Иван Гешев за нов главен прокурор.
Като аргументи за решението си той посочи само
процедурни нередности, които биха подкопали доверието на обществото в държавното обвинение, и не
посмя да даде оценка на самата кандидатура.
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бъде потвърден, конституцията задължава Радев да
подпише указа за назначаването му. В противен
случай рискува процедура
по импийчмънт.

по избор. Издигането на
един-единствен кандидат
не само я лиши от състезателност, но и отнема
от престижа и легитимността на бъдещия главен
прокурор – така необходими за неговата нелека
и отговорна мисия“, констатира държавният глава. По негови думи „белег на демократичната
държава е наличието на
алтернативи при заемането на висши държавни
длъжности“.
„Подходът

за издигането на един
кандидат бе подкрепен и
от изпълнителната власт,
която в лицето на министъра на правосъдието отказа да посочи втори“,
припомни Румен Радев.
Според него изразената масирана подкрепа за
Иван Гешев от страна на
институциите,
включително ДАНС и МВР, е
взела превес над становищата от неправителствените и магистратските организации, висши-

те училища и научните
организации, поставени
под общия знаменател на
гражданското общество.
Радев беше категоричен,
че само позициите на последните трябва да бъдат
публикувани на сайта на
ВСС.
„Благодаря на президента, че спази конституцията и се произнесе в разумен срок. Процедурата
продължава“, заяви пред
„24 часа“ Иван Гешев.
(Продължава на 3-а стр.)
СНИМКА: МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
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ега на ход отново е ВСС, който
има право да избере същия кандидат, без да
стартира нова процедура.
Ако изборът на Гешев

Според Радев изборът
на нов главен прокурор
засяга всеки български
гражданин и затова се
изисква да бъдат разсеяни всякакви съмнения
дали назначеният на тази длъжност ще защитава обществения интерес,
правата на гражданите и
върховенството на закона. „И преди съм заявявал, че очаквам истинско
състезание между кандидати, а не формално изпълнение на процедурата
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Бойко Борисов събра в София всички новоизбрани кметове на ГЕРБ и СДС и подчерта, че те са представители
на истинските десни антикомунисти. Всички други политически опоненти бяха определени като „наследници
на БКП“. „Това са бившите деца, внуци на червената номенклатура“, така Борисов заклейми „Демократична
България“. „Те ли са демократи, бе“, попита Борисов. Още по-радикален бе бившият президент Росен Плевнелиев, когото управляващите бяха поканили на своята сбирка. Плевнелиев заяви, че „ръководството на „Демократична България“ влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова“.
Още - на 3-а стр.

