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Гафът с пенсионната формула 
ще бъде поправен с отвращение

ИСКРА ЦЕНКОВА

Скандалните недомислици  в 
пенсионната формула, които спо-
ред прогнози на НОИ щяха да 
ощетят минимум 31% от бъдещи-
те пенсионери, ще бъдат частич-
но отстранени след намесата на 
премиера. Това се разбра от  из-
вънредна среща в МС 3 седмици 
след като „Сега“ постави на дне-
вен ред проблема с отпадането на 
осигурителния доход до 2000 г.
„Волята на премиера е да не 

се допуска  ощетяване на нито 
едно лице. Ние ще продължим 
разговора за това как ще се из-
пълни това решение“, каза след 
срещата министърът на труда 
Бисер Петков.  Управителят на 
НОИ Ивайло Иванов след месец 
мълчание уточни, че на бъдещи-
те пенсионери ще бъдат изчисле-
ни пенсиите по двете формули, 
като ще се гарантира по-благо-
приятният размер.

Още - на 3-а стр.
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На 9-а стр.

Букурещ научи 
един брюкселски 
номер от Борисов

ТАНЯ ПЕТРОВА

Заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цве-
танов попадна в епицентъра на нов имотен 
сюжет. През 2018 г. Цветанов и съпругата му 
Десислава са станали собственици на суперлуксозен 
апартамент от 239 кв. м в столичния квартал 
„Изток“ , снабден с личен ВИП асансьор, установи 
разследване на „Свободна Европа“. 

Цветан Цветанов се оказа собственик 
на нов свръхлуксозен апартамент
Зам.-председателят на ГЕРБ е замесен в поредната въртележка 
от сделки с имоти при съмнително ниски цени

Евро 1.95583

USD 1.72198 (-0.00137)
CHF 1.72274 (0.00106)
Злато 2253.27 (2.32)
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Застрахователите отчетоха 
рекордни печалби за 2018 година

Още - на 6-а стр.

Мей вече поиска отлагане 
на Брекзит

Още - на 7-а стр.
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Жилището е при-
добито при за-
менка на скан-

дално ниски цени, като 
по изчисления на медията 
реалната цена би следва-
ло да е в пъти по-висока. 
Допълнителна проверка 
на „Сега“ разкри истинска 
имотна въртележка около 
апартамента и потвърди 
съмненията за занижена-
та му стойност.
Луксозният апартамент 

е разположен на послед-
ния 6-и етаж на коопера-
ция на фирма „Артекс“ на 
ул. „Латинка“ 8, обявена 
за сграда на годината през 
2017 г., показва разследва-
нето на „Свободна Евро-
па“. Сделката е сключена 
на 12 юни 2018 г. с фирма 
„Артекс инженеринг 2000-
5“, като наред с жилището 
от 239 кв. м Цветанов е 
придобил и гараж от 43 
кв. м. Срещу тази нова 
собственост Цветанов е 
прехвърлил на фирмата 
продавач придобитите от 
него със скандал през 2008 
г. два нови апартамента 
от 112 и 80 кв. м  и два 
гаража на ул. „Елемаг“ 22 
в кв. „Изгрев“. Заменката 
е извършена на стойност, 
равна на данъчната оцен-
ка на новия апартамент 
- 386 654 лв. От докумен-
тите става ясно, че да-
нъчните оценки на двата 
апартамента на Цветанов 

не са били достатъчни да 
покрият тази цена, и той е 
доплатил 100 000 лв.
Пазарната стойност на 

луксозното жилище с 
ВИП асансьора е много 
по-висока. В  телефонен 
разговор представител на 
отдел „Продажби“ в „Ар-
текс“ казва пред „Свобод-
на Европа“, че цените на 
апартаменти по високите 
етажи в  същата коопе-
рация на ул. „Латинка“ 
са достигали през 2018 г. 
2640 евро на кв. м с ДДС.  
Според коментари на екс-
перти зад сключването на 
сделка при толкова зани-
жена цена могат да сто-
ят два сценария - Цветан 
Цветанов да е получил 
„подарък“ от фирмата 
или всъщност да е платил 
много повече за имота от 
официално декларирано-
то. Второто би поставило 
под въпрос произхода на 
средствата, с които е пла-
тена сделката.
Проверка на „Сега“ 

потвърди, че стойността 
на сключената заменка 
е, меко казано, странна. 
Справка в Имотния ре-
гистър показва, че имо-
тите, предмет на сделката, 
са обект на истинска вър-
тележка от покупко-про-
дажби, извършени в рам-
ките на един-единствен 
ден. 
(Продължава на 2-а стр.)

Луксозната сграда „Летера“ на ул. „Латинка“ 8 - поглед 
отгоре. Семейство Цветанови притежават апартамен-
та на последния етаж заедно с личен ВИП асансьор и га-
раж. Имотът е придобит със заменка на двете жилища 
на Цветанови на ул. „Елемаг“ 22 в кв. „Изгрев“ - снимката 
долу. Заради тях и начина им на придобиване Цветан Цве-
танов се озова в първия имотен скандал преди 8 години.


