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Прокурорите не могат да разберат 
каква е присъдата на Иванчева
МАРТИН ГЕОРГИЕВ

Зам. главният прокурор Иван 
Гешев не се посвени да обсипе 
държавното обвинение с пох-
вали за добре свършена рабо-
та в борбата с корупцията, въ-
преки че се оказа, че не знае 
за какво точно са осъдени на 
първа инстанция бившият кмет 
на район „Младост“ Десислава 
Иванчева, заместничката й Би-
ляна Петрова и Петко Дюлге-
ров. Гешев обясни, че държав-

ните обвинители по делото са 
прочели присъдата, но „не са 
абсолютно сигурни, че тримата 
са оправдани за получаването 
на подкупа“. По всичко личи, 
че прокурорите изпитват труд-
ности в четенето с разбиране, 
тъй като диспозитивът на при-
съдите е на тяхно разположе-
ние и от него става ясно кои и 
за какво съдът признава за ви-
новни и за какво - за невинни.

Още – на 3-а стр.

НАБЛЮДАТЕЛ
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На 9-а стр.

Дали Борисов 
ще обяви гладна стачка 
срещу себе си?

От ЕВН, която ра-
боти в Югоизточ-
на България, също 

искат токът да поскъпне, 
но минимално - повише-
нието на дневната тарифа 

да е с 0.45% до 0.13304 лв. 
за киловатчас без ДДС, а 
на нощната - с 1.10% до 
0.05533 лв. без ДДС. Ком-
панията, която обслужва 
Източна България - „Енер-

го-Про“, не иска повише-
ние на дневната тарифа, 
но смята, че нощният ток 
трябва да поскъпне с 2.08% 
без ДДС до 0.05542 лв. за 
киловатчас.
От енергийния регулатор 

не дават обяснение какви 
са причините за драстични-
те разминавания в заявле-
нията на енергоразпредели-
телните предприятия. Факт 
е обаче, че те ще трябва да 
плащат по-високи такси за 
достъп до мрежата и за раз-
пределение на енергия.
Държавните енергийни 

дружества също залагат на 
по-високи цени и такси. 
Своеобразен рекорд поста-

вя финансово затъналата 
ТЕЦ „Марица-изток 2“, 
която настоява за поскъп-
ване на тока, който прода-
ва на регулирания пазар, 
с цели 92% до 147.87 лв./
мегаватчас без ДДС (при 
76.99 лв. в момента). По-
високите цени са част от 
стратегията за спасяването 
на компанията. В среда-
та на март се оказа, че за 
да бъде избегнат фалитът 
й, се очаква Българският 
енергиен холдинг да уве-
личи капитала на друже-
ството с около 600 млн. лв. 
За „спасителната акция“ 
обаче е нужно одобрение 
от ЕК. По предварител-

ни данни тецът завършва 
миналата година на загуба 
от 330 млн. лв. и е натру-
пал дългове за над 1 млрд. 
лв. Финансовият крах 
на държавната централа, 
определяна като една от 
най-замърсяващите в ЕС, 
се дължи на рязко пови-
шената цена на квотите за 
въглеродни емисии, които 
трябва да плаща, за да мо-
же изобщо да продължи да 
работи. Ако подобен скок 
бъде одобрен, той немину-
емо ще се отрази и в цени-
те за фирмите, и за бита.
Повишение на цените ис-

ка и Електроенергийният 
системен оператор - такса-

та за пренос да се вдигне 
с 34%, а цената за достъп 
- с 6%. АЕЦ „Козлодуй“ е 
внесла заявление за увели-
чение на цената с 3%.
Националната електри-

ческа компания (НЕК) 
пък иска повишение от 1% 
за произвеждания ток от 
вецовете си. Ако се приба-
вят и останалите заявки за 
увеличение от държавните 
дружества, общата цена на 
микса се вдига с 19.4% до 
151.52 лв. за мегаватчас. 
От доклада на НЕК става 
ясно, че компанията за-
вършва 2018 г. на загуба от 
над 115 млн. лева. 
(Продължава на 2-а стр.)

РУМЯНА ГОЧЕВА

Евтиният нощен ток за живеещите в Западна Бъл-
гария може да остане в историята. Причината е, че 
ЧЕЗ, която обслужва 1/3 от страната, е поискала от 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
поскъпване на нощната тарифа с 67.6% от 1 юли. 
Така един киловатчас би трябвало да скочи от 
0.05654 лв. без ДДС в момента до 0.09476 лв. Заявка-
та за увеличение на дневната тарифа също е сериозна 
- компанията е поискала поскъпване на дневния ток с 
3.5% до 0.13759 лв. за киловатчас. Предварителните 
заявки на ЕРП-тата бяха оповестени вчера.

ЧЕЗ поиска поскъпване 
на нощния ток с 67.6%
Държавната „Марица-изток 2“ се надява КЕВР да є одобри повишение на цената от 92%

„Трябва да извоюваме 
свободата си. Събити-
ята в България през по-
следните години напом-
нят историческия кон-
текст на възникването 
на националсоциализма. 
Мракобесните времена в 
българското праворазда-
ване тепърва предсто-
ят, защото гл. прокурор 
се е прицелил в поста на 
главен инспектор“, това 
каза председателят на 
ВКС Лозан Панов на кон-
ференцията „Независим 
съд - свободна държава“. 

Още - 
на 3-а и 13-а стр.

СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА

Евро 1.95583

USD 1.73067 (0.00061)
CHF 1.71564 (-0.00438)
Злато 2207.62 (-2.14)
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