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Мините от Горни Лом 
най-накрая са върнати на Гърция

САМУИЛ ДИМИТРОВ

Мините от завод „Миджур“ в 
Горни Лом, където преди чети-
ри години при взрив загинаха 
15 души, са върнати на Гърция, 
съобщи МВР. След експлозия-
та, която унищожи цял цех, в 
завода останаха над 190 хил. 
противопехотни мини, докара-
ни от Гърция за унищожаване. 
Опасните боеприпаси стояха 
четири години. В крайна смет-
ка те са били върнати в Гърция.

Последната пратка е била из-
возена във вторник. Мините са 
били транспортирани с тиро-
ве. Според МВР превозването 
е продължило 8 седмици. По 
информация на „Сега“ всеки 
понеделник от завода са тръг-
вали камиони, охранявани от 
жандармерия. Камионите са 
преминавали на гръцка терито-
рия през нощта, става ясно от 
съобщението на полицията.

Още - на 4-а стр.

НАБЛЮДАТЕЛ

�

На 9-а стр.

Готова ли е 
правосъдната министърка 
да бъде инквизирана?

Въпреки че се ре-
гистрира за квору-
ма, „Атака“ демон-

стративно не се появи в 
залата, като стана ясно и 
че не е подписала и но-
минацията на новия ви-
цепремиер. БСП и ДПС 
гласуваха против рокадата 
с мотив, че не са съглас-
ни с избора на Николова. 

От притеснение, че назна-
чението на новия замест-
ник на Борисов може да 
не мине, мнозинството 
реши оставката на Си-
меонов и нейния избор 
да се гласуват анблок въ-
преки предложението на 
ДПС процедурите да се 
разделят. То обаче получи 
мощна подкрепа от „Во-

ля“, чийто лидер Веселин 
Марешки все по-явно се 
изживява като част от уп-
равляващото мнозинство. 
„Ние искаме вие да се 
изказвате”, обърна се той 
към опозицията от името 
на управляващите. Ма-
решки получи специални 
поздравления от лидера 
на ГЕРБ в парламента 
Цветан Цветанов. 
Досегашният вицепре-

миер Симеонов също бе 
в Народното събрание, но 
не влезе в пленарната зала. 
Той не се появи и в стаята 
на парламентарната група 
на „Обединени патриоти“. 
Според служители в парла-

мента Симеонов изгледал 
целия дебат в кабинета на 
зам.-шефа на парламента 
Емил Христов от ГЕРБ. От 
следващата седмица Симе-
онов трябва да се завърне 
в събранието като депутат. 
От него си тръгва Миглена 
Александрова от „Атака“. 
С това балансът на сили-
те в „малката“ коалиция се 
променя - ВМРО остава с 
11 депутати, докато НФСБ 
ще е с 9, а „Атака“ - със 7.    
Първоначално ГЕРБ 

опитаха да приключат на-
бързо точката по смяната 
на двамата вицепремиери. 
След първото изказване 
на Драгомир Стойнев от 

БСП водещият Емил Хри-
стов попита има ли други 
мнения. Настана пауза, в 
която опозицията чакаше 
някой от управляващите 
да вземе думата. Желае-
щи обаче нямаше и Хри-
стов обяви край на деба-
та, макар че лидерът на 
БСП Корнелия Нинова и 
нейни колеги почнаха пак 
да вдигат ръка. Отначало 
Христов покани Нинова 
да се изкаже, но вместо 
това на трибуната се ка-
чи Цветанов. Той нахока 
Христов, че отваря наново 
дебата. „Моля председа-
телстващия да бъде прин-
ципен, БСП вдигнаха ръ-

ка, след като бяха закрити 
дебатите”, каза Цветанов. 
Това накара Христов да 
промени решението си. 
Той каза, че няма да даде 
думата на Нинова, което 
разгневи БСП. „Ако Емил 
Христов си представя, че с 
процедурни хватки ще ми 
отнеме думата, си мисле-
те за Димитър Главчев”, 
предупреди тя. В крайна 
сметка бе дадена 15-ми-
нутна почивка и се про-
веде председателски съвет. 
След него Христов обяви, 
че единодушно е било ре-
шено дебатите да продъл-
жат.
(Продължава на 3-а стр.)

Депутатите зорлем избраха 
нов вицепремиер с неясни ресори
Марияна Николова замени Валери Симеонов, но все още не знае какво точно ще работи в правителството

Въпреки че бе началник на кабинета на предшественика си, Марияна Николова поиска две седмици, за да се запознае със ситуацията във ведомството. 

Евро 1.95583

USD 1.71429 (-0.02253)
CHF 2.1949 (0.47443)
Злато 2104.28 (17.92)
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Правителствената болница става 
най-голямата детска клиника

Още - на 2-а стр

Депутати предлагат такса 
за гледане на мач в заведение

Още - на 20-а стр
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СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА

СВЕТОСЛАВ СПАСОВ

Под строй и в отсъствието на премиера Бойко 
Борисов депутатите от ГЕРБ, ВМРО, НФСБ и 
„Воля” приеха оставката на вицепремиера Валери 
Симеонов, избраха на негово място началника на 
кабинета му Марияна Николова и закрепиха коа-
лицията.


