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Просветният министър спря 
спорните учебници по история

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Спорните учебници по ис-
тория са спрени и на издател-
ствата са дадени препоръки за 
промени. Едва след като бъдат 
коригирани, те ще бъдат изда-
дени, стана ясно от думите на 
просветния министър Красимир 
Вълчев, който коментира казуса 
с проектите на нови учебници по 
история за Х клас. Става дума 
за вариантите на издателствата 
„Булвест 2000“, „Анубис“, „Рива“, 

„Домино“ и „Просвета“, в които 
липсват основни факти и оценки 
за периода 1944-1989 година.
„Има минимализиране на ня-

кои факти, недостатъчен акцент 
върху базови характеристики на 
периода. Има и опит да се даде 
положителен акцент върху други, 
не толкова съществени елемен-
ти. Затова съм дал препоръки на 
издателствата да ги коригират“, 
заяви Вълчев.

Още - на 3-та стр.
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На 9-а стр.

Цветанов е 
прав! Тях няма 
кой да ги накаже!

Администрацията на 
район „Слатина“ 
твърди, че построй-

ките са незаконни, но ше-
фът на контрола по строи-
телството Влади Калинов, 
който трябва да разпореди 
премахването им, твърди, 
че не може да направи 
нищо по въпроса. Спо-

ред Калинов навесите не 
могат да бъдат съборени, 
защото изграждането им 
е станало преди въвеж-
дането на сградата в екс-
плоатация и нарушението 
не е било констатирано 
навреме. „Това е абсурдно 
тълкуване на закона. По 
тази логика не би трябва-

ло да се санкционират де-
сетки незаконни строежи“, 
коментираха пред „Сега“ 
районни архитекти. Сто-
личният кмет Йорданка 
Фандъкова вчера не ко-
ментира скандала.
Проверката на админи-

страцията на район „Сла-
тина“ бе разпоредена през 
април, в разгара на „Апар-
таментгейт“. При провер-
ка на документите и посе-
щение на място е устано-
вено, че на покрива-тераса 
незаконно са изградени 
два дървени навеса. За тях 
няма одобрен проект, нито 
е издавано разрешение за 
строеж. Те са захранени с 

еленергия и представля-
ват строеж 5-а категория. 
Изграждането им без одо-
брен проект и разрешение 
е категорично нарушение 
на императивни членове 
от закона и е основание 
за започване на производ-
ство за премахване на не-
законни строежи, става яс-
но от констативния акт на 
районната администрация. 
Това е вторият опит на 
районната администрация 
да реши проблема с неза-
конното строителство на 
въпросната тераса. Първа-
та проверка е разпоредена 
още през 2012 г., но слу-
жителите на района така и 

не са допуснати до място-
то от предишния собстве-
ник на апартамента.
През април Пламен Ге-

оргиев пусна проверява-
щите, но и този път пре-
махването на незаконните 
обекти се оказва невъз-
можно. bTV първа показа 
заповедта на Влади Ка-
линов, с която шефът на 
строителния контрол на 
Столична община отказва 
да премахне незаконните 
постройки. От документи-
те, с които „Сега“ разпола-
га, става ясно, че Пламен 
Георгиев и съпругата му са 
оспорили акта на районна-
та администрация, като са 

представили доказателство 
- декларация, че въпросни-
те постройки са изградени 
през 2007 г. от строителя 
на сградата преди въвеж-
дането й в експлоатация. 
Това е било достатъчно за 
Калинов да даде амнистия 
на барбекюто. Според него 
издаването на удостовере-
ние за въвеждане в експло-
атация е достатъчно сери-
озна и сложна процедура, 
при която се представя 
голям набор от документи 
и при която органът, който 
издава документа, е длъ-
жен да направи съответни-
те проверки. 
(Продължава на 2-а стр.)

ТАНЯ ПЕТРОВА, СВЕТОСЛАВ СПАСОВ

Абсурдите около покрива-тераса на шефа на антико-
рупционната комисия Пламен Георгиев достигнаха 
нови висоти. Строителният контрол на Столична 
община откровено се изгаври със закона за устройство 
на територията и отказа да издаде заповед за пре-
махване на установеното незаконно строителство на 
покрива - два дървени навеса, ползвани като барбекю.

Столична община се изгаври със закона 
заради барбекюто на Пламен Георгиев
Постройките върху личния покрив на шефа на антикорупционната комисия 
нямат документи, но не могат да бъдат премахнати

Европейската органи-
зация за ядрени изслед-
вания - ЦЕРН, се утвър-
ди като стандарт за 
качество. Гордея се, че 
български специалисти 
имат принос за развитие-
то на науката, която тук 
се създава на световно 
ниво. Това заяви прези-
дентът Румен Радев на 
среща с наши сънарод-
ници, които работят в 
организацията в Женева. 
Той пожела балканските 
страни да си направят 
миниколайдер. 

Още - на 4-а стр.

СНИМКА: БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.71745 (0.00091)
CHF 1.76074 (0.00016)
Злато 2456.91 (41.36)
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