
Засега не е ясно 
каква ще е съдбата 
на останалите  про-

мени, които улесняват 
манипулирането на из-

борите: отпадането на 
втория протокол от сек-
ционните избирателни 
комисии и  правото за 
обжалване пред Върхов-

ния административен 
съд на част от реше-
нията на ЦИК, въвеж-
дането на обикновено 
вместо квалифицирано 
мнозинство в избира-
телните комисии и т.н.
Конфузното поведе-

ние на управляващата 
партия беше оправдано 
с „вслушване в гласа 
на 2.5 млн. избирате-
ли“. Миналия четвъртък 
ГЕРБ  никак не се ин-
тересуваше от мнени-
ето на избирателите и 
изобщо не реагира на 
острите критики и про-
тестите пред Народното 
събрание. На петия ден 

от приемането на про-
мените, които реално 
обезсмислиха провеж-
дането на избори, за-
щото дават значително 
служебно предимство 
на управляващите, те 
явно се изплашиха от 
негативите, които тру-
пат. Затова премиерът 
свика  спешно заседа-
ние на Изпълнителната 
комисия в отсъствието 
на шефа на парламен-
тарната група Цветан 
Цветанов, който прока-
ра абсурдните промени, 
и  призна, че управле-
нието е било заложено 
на карта, ако не бъдат 

приети предложенията 
на ДПС за обезсмисля-
нето на преференцията.  
Борисов хем разкри-

тикува  Цветанов, хем 
го оправда, че бил по-
стъпил правилно.  „Ко-
гато сме имали нужда 
от ДПС, те са ни под-
крепяли.  Но да излиза, 
че са ни извили ръце-
те… Утре съм поканил 
„Обединени патриоти“ 
на среща. Защото, ако 
искаме да сме управля-
ващата коалиция, всич-
ки трябва да ходят на 
работа и тогава няма 
да ни е нужна подкрепа 
за кворум“, заяви пре-

миерът. Заради липсва-
щия кворум  в  четвър-
тък сутринта Цветанов 
се принуди да отиде в 
стаята на ДПС, за да 
търси подкрепа, след 
което всички искания 
за поправки на движе-
нието минаха. Самият 
Цветанов в неделя се 
опита да се измъкне от 
неудобната ситуация, 
като заяви, че обезсми-
слянето на преференци-
ята било  желанието на 
коалиционния партньор 
НФСБ, което просто 
се „припокрило“ с инте-
ресите на ДПС. 
(Продължава на 3-а стр.)
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„Автомагистрали“ ще се 
учи да строи на „Хемус“

ЮЛИАНА БОНЧЕВА

Все по-очевидно става, че 
държавното предприятие „Ав-
томагистрали“ няма сили да 
изпълни грандиозната поръчка, 
която правителството му пове-
ри - изграждането на 134 км 
от  „Хемус“. Косвено признание 
за това направи министърът на 
регионалното развитие Петя 
Аврамова, която се явява прин-
ципал на фирмата.  „Тече орга-
низация, има предпоставка да 

се смята, че тази държавна фир-
ма ще надгради своя капацитет 
със строителството на „Хемус“, 
обясни уклончиво Аврамова по 
Би Ти Ви, запитана ще се спра-
ви ли подопечното й дружество 
с тежкия инфраструктурен про-
ект.  В какво се изразява „ор-
ганизацията“, не се разбра, но 
стана ясно, че на „Хемус“ дър-
жавното предприятие ще се учи 
да строи „в крачка“.

Още - на 2-а стр.
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На 9-а стр.

ГЕРБ изсветлява 
мръсния си капитал – 
връзката с ДПС

ТАНЯ ПЕТКОВА, ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ

След като 4 дни самоотвержено защитаваше 
скандалните поправки в Изборния кодекс, на петия 
ГЕРБ се отметна. Премиерът Бойко Борисов лично 
обяви, че ще бъде върнато преференциалното гласу-
ване в предишния му вид, ще започне избор на нов 
състав на Централната избирателна комисия 
(ЦИК) и ще бъде ревизирано  въвеждането на 
машинно гласуване навсякъде от 31 март 2020 г. 
ГЕРБ дори не дочака евентуално президентско вето 
и още снощи внесе поправките за преференциалното 
гласуване в парламента. Те ще бъдат разгледани в 
правната комисия на парламента още в сряда.

ГЕРБ направи обратен 
завой за Изборния кодекс
Борисов нареди поправка на скандалните поправки още преди те да са влезли в сила

Ръководството на ГЕРБ начело с лидера им Бойко Борисов се измъкна от гафа с Изборния кодекс, направен под давлението на ДПС, сякаш нищо не се е случило. 
СНИМКА: EPA/BGNES

Евро 1.95583

USD 1.72654 (-0.01043)
CHF 1.72153 (-0.00319)
Злато 2289.91 (5.17)
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Адвокатите си издействаха да бъдат 
извадени от закона за мръсните пари

Още - на 3-а стр.

Убийството в Кюстендил запали 
поредни протести

Още - на 4-а стр.
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