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Въпреки „голямата българска победа“
пакетът „Макрон“ ще бъде гласуван
Въпреки митинга на българските превозвачи през февруари в Брюксел и уверенията на
премиера Борисов и транспортния министър Росен Желязков,
че пакетът „Мобилност“ няма
да бъде гласуван в настоящия
Европарламент, днес той вероятно ще бъде приет. Депутатите
приеха във вторник т.нар. план
„Макрон“ да влезе в седмичния
дневен ред. Цяла година правителството и евродепутатите от

партиите в управляващата коалиция се опитваха да отложат
решението за следващия ЕП.
През февруари премиерът Борисов обяви, че е получил уверения от шефа на ЕП Антонио
Таяни и от петима премиери,
че ще лобират за отлагане на
гласуването на поправките, наложени по искане на френския
президент Макрон в ущърб на
източноевропейските превозвачи.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Цяло

корупционно
море, а само 9 дребни
цаци в мрежата

На 9-а стр.

Още управляващи са се сдобили с
евтини имоти в елитни квартали
Сред щастливците е ключов зам. енергиен министър
ТАНЯ ПЕТКОВА

Скандалът с апартаментите, закупени от хора
от управляващите от фирма „Артекс“ на цени,
значително под пазарните, продължава да тресе
върховете на държавата. Към щастливците вчера
бяха прибавени един от ключовите зам.-министри
на енергетиката Красимир Първанов и бившият
дългогодишен председател на Комисията за регулиране на съобщениета Веселин Божков.

С

поред „Биволъ“ те
са платили за закупените
имоти
в престижния столичен
квартал „Изток“ между
600 и 700 евро на квадратен метър. Доскорошният районен прокурор на
Пловдив и настоящ член
на Висшия съдебен съвет
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
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Фелдшери протестират
пред Министерството на
здравеопазването, за да
получат право на отделна съсловна организация.
В момента има около 3000
фелдшери и повечето работят в Спешна помощ.
Здравният министър Кирил Ананиев игнорирал
желанието им за среща. В
момента законът поставя фелдшерите в една
графа с още 13 професии,
свързани със здравните
грижи.
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Евро

1.95583

ÎÁÌÅÍÅÍÊÓÐÑ

USD 1.727 (-0.00352)
CHF 1.74053 (0.00093)
Злато 2280.15 (5.54)

Гергана Мутафова също
се е сдобила с имот, но
на двойно по-висока цена
- около 1200 евро/кв. м.
През есента на 2018 г.
Красимир Първанов си
купува апартамент от 150
кв. м заедно с два гаража
с обща площ от 50 кв. м
за сумата от 240 хиляди

лева. Това прави по 616
евро на кв. м. Апартаментът в луксозния блок
се намира в кв. „Изток”
на ул. „Тинтява”, или на
няколко пресечки от сградите, където имоти имат
вече Цветан Цветанов и
Цецка Цачева. Първанов
е отдавна във властта. От
2010 до 2012 г. бе изпълнителен директор на „Националната електрическа
компания” ЕАД. Той бе
уволнен оттам след бурен скандал - след като се
разбра, че е подписал допълнително споразумение
с руската „Атомстройекспорт“, с което НЕК
се задължава да сключи

окончателен договор за
изграждането на АЕЦ
„Белене”, без да е бил
упълномощен от тогавашния енергиен министър
Трайчо Трайков. За зам.министър на енергетиката е назначен на 15 май
2017 г., като е номинация
на Националния фронт
за спасение на България
(НФСБ).
От енергийното министерство вчера отказаха
коментар дали Първанов
ще подаде оставка. Самият той не коментира
покупката на имота. Лидерът на НФСБ Валери
Симеонов обаче вече неглижира скандала, като

защити Цецка Цачева и
Цветан Цветанов и укори
премиера, че е готов да
се раздели с всеки, само
и само да остане на власт.
Дни преди Първанов
с апартамент в същата
сграда се сдобива и ексшефът на Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС) Веселин Божков. Той плаща 199 494.66
лв. за жилище от 132 кв.
м и един гараж от 18 кв.
м. Сделката на Божков за
апартамента е излязла 682
евро на кв. м. Веселин
Божков изкара два петгодишни мандата начело на
КРС, на която преди това
беше зам.-шеф. В начало-

то на 2018 г. бе сменен на
поста от Росен Желязков.
Сред клиентите на „Артекс“ е и Гергана Мутафова, бивш районен прокурор на Пловдив и член на
ВСС. Според публикации
тя е била избрана за член
на ВСС от парламентарната квота като лично
предложение на Цветан
Цветанов през септември
2017 г. Мутафова е закупила на 08.06.2018 г. апартамент в същата сграда,
където Цецка Цачева
пазарува „на дупка“. Нейният апартамент обаче е
двойно по-скъп - по 1147
евро на кв. м.
(Продължава на 3-а стр.)

