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Тайнствен строител строи
нелегално по трасето на „Струма“
АЛИСА ИВАНОВА
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 ФЕВРУАРИ 2019 г.
Брой 36 (6401), година XXII

1.00 лв.

Под носа на държавата по
трасето на магистрала „Струма“ тайнствени строители дупчат земята за сондажи и прокарват пътища, а институциите
нищо не знаят. Това разкри разследване на фондацията „Антикорупционен фонд“ (АКФ).
Парадоксът е, че работите са в
участъка Крупник - Кресна, за
който бе обявена обществена
поръчка през миналия август,

но все още няма избран изпълнител. След като Би Ти Ви разказа за разкритието, се оказа,
че АПИ и горското стопанство,
на чиято територия няколко
месеца са текли „подготвителните“ работи, са изненадани и
нищо не знаят. И двете строителни фирми, които фондът
подозира, че са извършвали
нерегламентирана дейност, отричат.

НАБЛЮДАТЕЛ
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ще сменя
управлението, на
което е съучастник
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Прокуратурата влезе в кръгова отбрана
за отравянето тип „Скрипал“ у нас

4 г. след инцидента с оръжейния търговец Емилиян Гебрев
властите ненадейно се активизираха
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

След близо 4 години мълчание за отравянето на
оръжейния търговец Емилиян Гебрев през април
2015 г. българските власти неочаквано излязоха от
нелегалност, свикаха спешна среща в кабинета на
премиера Бойко Борисов с участието на главния
прокурор Сотир Цацаров, шефа на МВР Младен
Маринов и шефа на ДАНС Димитър Георгиев и
влязоха в обяснителен режим.

Ц

ацаров категорично
отрече разследването
да е било забавяно,
както и че за отравянето
е използвано отровното
вещество „Новичок“. Но
пространното му обяснение пред медиите остави
СНИМКА: ФБ ПРОФИЛ
НА ДЕСИСЛАВА РАДЕВА
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Съпругата на президента Радев - Десислава, разглежда с интерес цигулката на световноизвестния цигулар Светлин
Русев.
Инструментът
„Кампоселиче - Страдивари“ е от 1710 г.
Президентът връчи на
госта си почетния знак
на държавния глава. Музикантът е в България
по повод концерта му на
14 февруари в зала „България“ със Софийската
филхармония. Русев ще
изпълни специално написания за него концерт за
цигулка и оркестър от
композитора Минко Ламбев.
ÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ

Евро

1.95583

ÎÁÌÅÍÅÍÊÓÐÑ

USD 1.72945 (0.000564)
CHF 1.72305 (0.00091)
Злато 2263.05 (-5.13)

много въпроси без отговор.
Причината за изненадващото активизиране е разследването на британския
сайт „Белингкат“ и неговия руски партньор „Инсайдър“, в което се свързват отравянето на бившия

руски агент Сергей Скрипал и дъщеря му миналата
пролет и инцидентът с Гебрев и още двама души у
нас. В двата случая са използвани токсични вещества от една и съща група,
а преди престъпленията в
двете държави е засечен
руският агент Сергей Федотов. За разследването съобщиха Си Ен Ен, „Таймс“,
„Телеграф“, „Нюзуик“ и
това принуди българските
власти да задействат кризисен пиар. Първо председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обеща, че

комисията за контрол на
спецслужбите в Народното
събрание ще се занимава със случая „Гебрев“. А
вчера Борисов организира
спешната среща, на която
бе поканена и британският
посланик Ема Хопкинс.
Прокуратурата и МВР
потвърдиха основните моменти от разследването
на „Белингкат“ - че Гебрев
е бил отровен, че Федотов
е бил три пъти в България,
като при два от случаите
това е станало точно преди оръжейният търговец
да се почувства зле и да
влезе спешно в болница.

Цацаров обясни, че преди 3 години и половина е
започнало разследване за
опит за убийство с неизвестен извършител. Тогава
Гебрев е приет спешно в
болница след вечеря със
свои полски партньори в
ресторант на столичен хотел. Малко след това със
същите симптоми в болница са приети синът му
Христо и един от директорите на „Емко“, които
също са присъствали на
вечерята. Лекарите установили, че става дума за
отравяне с токсично вещество. Последвали са пре-

търсвания, вземане на
проби на следи от химически вещества, проверки
на автомобили, офиси на
компанията „Емко“, назначени били всякакви
експертизи. Заключенията
от химичните експертизи показали, че в кафе от
кафемашината в дома на
Гебрев и в руколата от салата, която са консумирали на вечерята, има следи
от хлорпирифос – инсектицид, който е силно токсичен и се ползва за борба с
вредители по земеделските
култури.
(Продължава на 2-а стр.)

