
w w w . s e g a b g . c o m

®

Брой 217 (6582), година XXII   1.00 лв.

ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ, 16 СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

Борисов и МВР замазват 
скандален арест на фоторепортер

АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ

Премиерът Бойко Борисов и 
ръководството на МВР се оп-
итаха да замажат с извинения 
и обещания за законодател-
ни промени скандалния арест 
на фоторепортера от „Клуб 
Z“ Веселин Боришев. Той бе 
задържан за 24 часа само за-
щото си е позволил да снима 
полицаи преди протест срещу 
единствения кандидат за гла-
вен прокурор Иван Гешев. 

В събота съдът го освободи.
СДВР първо пусна аноним-

но съобщение, че „52-годишен 
столичанин е бил задържан 
за дребно хулиганство“.  Ча-
сове по-късно  МВР рязко 
смени позицията и главният 
секретар  Ивайло Иванов се 
извини. Премиерът Бойко 
Борисов обеща въпросният 
указ да бъде преработен или 
премахнат.

Още - на 3-а стр.
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На 9-а стр.

Има шанс бесът на 
гласоподавателите да надскочи 
страха на лидерите им

Това ще оголи сфери 
като жп транспор-
та, управлението 

на трафика, борбата със 
свлачищата. Ще бъде 
засегнато и еврофинан-
сирането на научните из-
следвания, както и Про-

грамата за развитие на 
селските райони.
Това става ясно от пре-

доставена от кабинета 
справка за изпълнението 
на оперативните програ-
ми към края на 2018 г. 
Всички оперативни про-

грами това лято подлежат 
на задължителна оценка  
в ЕК за постигането на 
заложените междинни за 
програмния период цели, 
като програмите с неиз-
пълнени показатели ще 
загубят 6% от финанси-
рането на съответните 
приоритети, заложени 
като резерв. При особено 
слабо изпълнение е въз-
можно и спиране на меж-
динните плащания.
Най-критично е поло-

жението в Оперативна 
програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура“ и Програмата за 
развитие на селските 

райони, става ясно от 
предоставената от МС 
справка. По Оперативна 
програма „Транспорт“ не 
са изпълнени заложени-
те цели по 2 от общо 4 
приоритетни оси. Изпъл-
нението е лошо по при-
оритетна ос „Развитие 
на железопътната инфра-
структура по основната 
Трансевропейска транс-
портна мрежа“, по която 
по последни данни са 
изплатени едва 12,9% от 
заложените средства, и 
по приоритетна ос „Ино-
вации в управлението и 
услугите - внедряване на 
модернизирана инфра-

структура за управление 
на трафика“  с  6,92% ре-
ално изплатени средства. 
По тези приоритети е 
заложен резерв за добро 
изпълнение в размер на 
40,4 млн. евро при жп 
транспорта и 4,4 млн. ев-
ро за иновациите. Неиз-
пълнението е съществено  
- показателите са постиг-
нати до 65%, което може 
да доведе до спиране на 
междинните плащания. 
Парите ще бъдат прена-
сочени съответно към 
проекти от пътната ин-
фраструктура и дейности 
в областта на интермо-
далността на превоза на 

пътници и товари.
От стенограмите на по-

следните комитети за на-
блюдение на програмата 
обаче става ясно, че за-
логът е много по-голям 
- възможност от огромна 
загуба на средства заради 
висящ проект за 1,3 млрд. 
лв. Става дума за модер-
низацията на жп участъка 
Елин Пелин - Костенец. 
Мегапоръчката затъна 
в десетина съдебни дела 
и отмяна на класиране-
то на първа инстанция в 
КЗК след открити серия 
от закононарушения в 
класирането. 
(Продължава на 2-а стр.)

ТАНЯ ПЕТРОВА

Важни обществени сектори ще загубят десетки 
милиони еврофинансиране заради лошо изпълнение на 
оперативните програми. 6 от 10 оперативни про-
грами не са успели да постигнат заложените цели 
по част от приоритетите си към края на 2018 г. 
Така десетки милиони евро, заделени като резерв за 
добро управление по тях, ще бъдат загубени за съот-
ветните мерки и ще бъдат пренасочени към дейнос-
ти с по-добро усвояване на средствата. 

Транспортът и земеделието ще загубят 
десетки милиони еврофинансиране
ЕК остро критикува България за високия процент повтарящи се нередности при обществените поръчки

Протестиращи блоки-
раха главния вход към 
Международното авто-
мобилно изложение във 
Франкфурт, Германия, 
което се провежда от 12 
до 22 септември 2019 г. Те 
настояват за прекратя-
ване на използването на 
двигатели с вътрешно 
горене, които замърся-
ват околната среда.

СНИМКА: БГНЕС/ЕПА

Евро 1.95583

USD 1.76264 (-0.02139)
CHF 1.78778 (-0.00788)
Злато 2656.7 (-29.69)
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