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Партиите нагло лъжат 
за субсидиите си

Политическата класа лъже 
българските данъкоплатци за 
размера на партийните суб-
сидии. Това разкри „разслед-
ване“ на „Шоуто на Слави“. 
Оказва се, че ГЕРБ, БСП, 
патриотите, ДПС и други-
те формации, представени в 
парламента, взимат не по 11 
лева за всеки подаден за тях 
глас, а по 13.23 лева. Така 
за миналата година вместо 

полагащите им се общо 32 
млн. лева правоимащите пар-
тии и коалиции всъщност са 
получили над 38 млн., или с 
6 милиона лева повече. И то-
ва се случва, при положение 
че над 2 милиона данъкопла-
тци гласуваха на референдум 
за намаляване на партийните 
субсидии на 1 лев за глас. 

Още - на 2-а стр.
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На 9-а стр.

Той храни 
народа, пои, 
лекува и учи

„Уважаеми господин 
Борисов, знаете 
ли, че животът на 

един човек струва 10 лева? 
Да, 10 лева! На толкова 
застрахователна компания 

„Бул инс“ АД оцени живо-
та на нашите майки, бащи 
и деца! Поведението на то-
зи български застраховател 
ни кара да се чувстваме 
унизени и огорчени, без 

вяра в справедливостта и 
закона. Ако „Бул инс“ АД 
нямат финансовия ресурс 
да платят за смъртта на 20 
души, тогава ние си зада-
ваме въпроса дали няма 
да се повтори случаят със 
ЗК „Олимпик“, но този път 
със стотици хиляди засег-
нати българи“, се казва в 
писмото, публикувано във 
Фейсбук профила на Бъл-
гарската асоциация на по-
страдалите от катастрофи.
Първоначално „Бул инс“ 

дори е отказала да плати 
обезщетение на близките 
на загиналите, каза пред 
в. „Сега“ председателят 
на асоциацията Владимир 
Тодоров. Аргументът  бил, 

че фирмата превозвач не 
е уведомила предварител-
но агенция „Автомобилна 
администрация“ за прево-
за, както било по закон. 
След жалба на близките до 
КФН,  последвалата про-
верка и разпореждането 
застрахователят да плати 
незабавно, „Бул инс“ скло-
нили, но само на 10 лв. 
Близките на останалите 18 
жертви от катастрофата с 
притеснение очакват тези 
дни и седмици да получат 
решенията за своите обез-
щетения. Те се дължат по 
застраховката „Злополука“, 
сключена между транс-
портната фирма и „Бул 
инс“. Това е застраховката 

за пътниците на седящи-
те места в обществения 
транспорт, която е вклю-
чена в билета им. Тъй ка-
то в случая става дума за 
случаен превоз, ролята на 
билети играе списъкът на 
пътниците, обясни Влади-
мир Тодоров. Именно този 
списък не бил предаден 
предварително от шофьора 
в агенция „Автомобилна 
администрация“, според за-
страхователите. 
По тези застраховки има 

законово фиксиран раз-
мер на обезщетението при 
смърт на пътник - 50 000 
лв., които се разпределят 
между наследниците на за-
гиналия. Освен това за ав-

тобуса има и застраховка 
„Гражданска отговорност“, 
сключена с „Лев инс“, по 
която обаче трябва да се 
изчака изходът на наказа-
телното дело. 
Още през септември и 

октомври наследниците на 
жертвите в катастрофата 
край Своге са подали всич-
ки документи в компания-
та „Бул инс“ - протокол за 
ПТП, списък на пътуващи-
те, смъртен акт и удосто-
верение за наследници. За-
страхователят изчакал до 
последно законовия 6-ме-
сечен срок за разглеждане 
на документите и в края на 
март отказал да плати. 
(Продължава на 2-а стр.)

МИЛА КИСЬОВА

Застрахователната компания „Бул инс“ е опреде-
лила по 10 лв. обезщетение за жертва в зловещата 
катастрофа край Своге, където през август 2018 г. 
загинаха 20 души. Толкова е превел застраховате-
лят на наследниците на двама от загинали-
те. Шокирани от решението, те се обърнаха вчера 
с отворено писмо до премиера Бойко Борисов, до 
омбудсмана Мая Манолова и до шефа на Комисията 
за финансов надзор Бойко Атанасов. Късно вечерта 
вчера от Комисията за финансов надзор (КФН) 
заявиха, че това е незаконно, защото при такива 
случаи има строго фиксирана минимална сума.

10 лв. за жертва е обезщетението 
за катастрофата край Своге
От КФН заявиха, че това е незаконно. Сумата трябва да е 50 000 лева

Галерист подготвя ске-
лета на птица додо за 
предстоящия на 24 май 
търг в „Кристи’с“ в Лон-
дон. Първият регистри-
ран контакт между хо-
рата и додо датира от 
1598 г., когато холандски 
моряци достигат брего-
вете на остров Мавриций 
в Тихия океан. За по-малко 
от  век от тази първо-
начална среща птицата, 
която не може да лети, 
е изчезнала. Скелетът, 
предлаган в „Кристи’с“, 
е оценен между 400 000 - 
600 000 паунда.

СНИМКА: EPA/BGNES

Евро 1.95583

USD 1.75238 (0.00094)
CHF 1.73481 (-0.0017)
Злато 2229.33 (-7.01)
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