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Избухна скандал за премълчани 
събития в учебниците по история

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Новите учебници по история 
за 10-и клас, по които бъдещите 
десетокласници ще учат наесен, 
предизвикаха  голям скандал 
заради периода на комунизма, 
който според учители и истори-
ци е представен подвеждащо и 
манипулативно. Преподаватели 
са алармирали, че в предста-
вените им за оценка проекти 
на учебници много събития са 
спестени или изкривени по на-

чин, който не дава реална пред-
става за случилото се през 1944-
1989 г., съобщи журналистът 
Христо Христов, автор на реди-
ца разследвания и исторически 
монографии за управлението 
на БКП. Той и историкът проф. 
Евелина Келбечева изброяват 
редица проблеми с учебниците 
в позиция, изпратена до минис-
тър Красимир Вълчев и публи-
кувана на сайта desebg.com.
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На 9-а стр.

Поне опашката 
да си бяха 
отрязали

разчетен при 0.5% де-
фицит. Засега не е ясно 
с каква сума ще бъде 
коригирана разходната 
част на бюджета. 
Въпреки  че БНБ съ-

общи за двете емисии 
ДЦК само два дни пре-

ди провеждането им, 
интересът към тях е 
бил много голям. На 
двата аукциона в сря-
да финансовото минис-
терство  пласира ДЦК 
за 300.6 млн. лв. при 
рекордно ниски лихви. 

Те бяха купени от бан-
ки, пенсионни фондо-
ве и застрахователни 
компании, които от-
давна очакват подобна 
възможност, за да ин-
вестират свободните си 
средства. При изключи-

телно висок интерес е 
пласиран целият обем 
10.5-годишни книжа за 
200 млн. лв. при сред-
на доходност от 0.41% 
- най-ниската лихва, на 
която сме поемали дълг 
досега в този сегмент. 

Подадените поръчки са 
били за 472 млн. лв. На 
втория търг са продаде-
ни 20-годишни книжа 
за 100.6 млн. лв. с 1.60% 
доходност. Постъпилите 
поръчки са били за 248 
млн. лв.

МИЛА КИСЬОВА

До края на юли Народното събрание 
ще актуализира държавния бюджет 
заради закупуването на 8 нови аме-
рикански бойни самолета F-16. Раз-
ходите по сделката не са предвидени 
за тази година, а  от САЩ настоя-
ват плащането за машините да бъде 
наведнъж. Цената на сделката все 
още не е обявена официално, но пре-
миерът Бойко Борисов каза в Брюк-
сел, че става дума за 2.2 млрд. 
лв.  Очаква се сделката за 8-те 
изтребителя F-16 да бъде ратифици-
рана от Народното събрание до края 
на юли. 

Бюджетът спешно ще бъде актуализиран 
заради сделката за изтребителите
Цената на договора за F-16 ще е 2.2 млрд. лв., съобщи премиерът Бойко Борисов

Председателката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова не коментира вчера изненадващата актуализа-
ция на бюджета, която се налага заради сделката за закупуване на изтребители F-16. Комисията бе заета да разреши щедро 
финансиране на партиите от частни донори, съчетано със субсидия от бюджета и безплатни офиси в цялата страна.

СНИМКА: БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.72975 (-0.01544)
CHF 1.75537 (0.00534)
Злато 2388.6 (42.72)
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Страсбург заплаши България заради 
недосегаемия главен прокурор
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Вебер е на път да отпадне 
от надпреварата за шеф на ЕК
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Новината за ак-
т у а л и з а ц и я т а 
на бюджета бе 

съобщена вчера пред 
журналисти от зам.-ми-
нистъра на финансите 
Росица Велкова. Тя по-
твърди предположение-
то на „Сега“, че  спеш-
ното емитиране на дълг 
на вътрешния пазар за 
400 млн. лв. също е за-
ради сделката за изтре-
бителите. 
„Размерът на дълга  е 

според разчетите, които 
сме направили, защото, 
ако се стигне до сделка, 
ще ни е необходим ре-
сурс“, каза Велкова. На 
въпрос защо сделката не 
се плати с рекордния из-
лишък от близо 3 мили-
арда лева в края на май, 
с който се хвали прави-
телството, тя посочи, че 
той  е временен, на ме-
сечна основа. Велкова 
припомни, че в края на 
годината има винаги по-
силно разплащане, пък 
и бюджетът за 2019 г. е 


