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София плаща прескъпо 
филтрите за комини
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ

Данъкоплатците в София са 
на път да платят драстично 
по-висока цена за филтри за 
комини, закупени със средства 
от бюджета на Столичната 
община, в сравнение с анало-
гичен проект, финансиран по 
европрограма. Това стана ясно 
на заседанието на комисията 
по екология към СОС, където 
се обсъждаха новите данъци за 
автомобилите.

Цената на очистващ филтър 
за еднофамилна къща, догово-
рена по европейски проект, е 
3120 лв. с ДДС за брой. В  жк 
„Красна поляна“ вече са мон-
тирани 25 филтъра. В същото 
време за сходен филтър, до-
говорен с друга обществена 
поръчка с бюджетни сред-
ства, Столичната община се е 
съгласила да плати с 828 лв. 
повече.

Още - на 5-а стр.
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На 9-а стр.

Само с обръчи 
от фирми 
не се живее

Поправките са пуб-
ликувани за об-
ществено обсъж-

дане, като целта им е да 
бъде „усъвършенствана“ 
процедурата при провер-
ката на кандидата и дали 
има „заплаха за национал-

ната сигурност, обществе-
ния морал и обществения 
ред“. Тези поправки явно 
имат за цел да следят за 
лица, които са били в зо-
ни или държави, в които 
има терористични орга-
низации. Такава практи-

ка имат например САЩ, 
които отказват визи дори 
само на основание, че да-
дено лице е било в дър-
жава, която САЩ смятат 
за проблемна или място 
с концентрация на теро-
ризъм. Със сигурност по-
добна декларация не са-
мо ще бъде основание за 
отказ от даване на граж-
данство, но и предполага 
изследване на  миналото 
на всеки кандидат.
С поправките работата 

на МВР и ДАНС ще бъде 
по-прецизна, се казва още 
в мотивите. Те предвиж-
дат и други документи, 
изисквани досега от кан-

дидата за гражданство, да 
се предават по служебен 
път между институци-
ите, така че да се подо-
бри административното 
обслужване. В процеду-
рата за придобиване на 
българско гражданство се 
предвижда служебно оси-
гуряване от Българската 
агенция за инвестиции 
и от Министерството на 
икономиката на удосто-
веренията за направени 
вложения и инвестиции 
от лицата, кандидатства-
щи за придобиване на 
българско гражданство 
по съответните разпоред-
би на закона.

Преди около два месе-
ца правителството одо-
бри проект за промени 
в Закона за българското 
гражданство, които още 
не са минали за гласу-
ване през парламента. 
Текстовете предвиждат 
отпадане на възможност-
та чужденците, получили 
статут на постоянно пре-
биваващи срещу кратко-
трайни инвестиции, да 
получават впоследствие 
гражданство при значи-
телно облекчени усло-
вия. Размерът на инвес-
тицията трябва да е поне 
2 млн. лв. Практиката 
от последните години 

показва, че кандидат-
стващите за придобиване 
на гражданство на тези 
основания са получили 
разрешение за постоян-
но пребиваване пора-
ди направени вложения 
предимно в купуване на 
държавни ценни книжа. 
Но към момента на по-
даване на молбата доста 
често се оказва, че ин-
вестицията не е налична, 
защото ценните книжа са 
продадени. Затова и кан-
дидатите с приключила 
процедура ще трябва да 
вдигнат инвестицията си 
до 2 млн. лв.
(Продължава на 3-а стр.)

ТАНЯ ПЕТКОВА

След разразилия се миналата година скандал с 
търговия на български паспорти властта смята да 
затегне режима за  получаване на българско граж-
данство. Желаещите да получат  гражданство ще 
попълват специална декларация, в която изрично ще 
посочат в кои държави са били през последните 10 г. 
Това става ясно от промени в наредба, изготвени 
от Министерството на правосъдието и засягащи 
процедурата по даване на българско гражданство. 

Затяга се режимът за даване 
на българско гражданство
От съображения за националната сигурност кандидатите ще декларират къде са били през последните 10 г.

Финландската премиерка 
Санна Марин - третата 
от ляво на дясно, встъпи 
в длъжност и се срещна в 
Хелзинки с лидерките на 
три от партиите, които 
я подкрепят - Ли Андер-
сон (Лява партия), Кати 
Кулмуни (Финландски 
център), премиерката 
е от Социалдемократи-
ческата партия и Мария 
Охисало (Зелена партия). 
34-годишната Санна Ма-
рин е най-младата ми-
нистър-председателка 
на страната си. Тя пое 
поста, след като Анте 
Рине подаде оставка. В 
правителството му Ма-
рин беше министър на 
транспорта. 

СНИМКА: EPA/BGNES

Евро 1.95583

USD 1.76567 (-0.00032)
CHF 1.79073 (0.00605)
Злато 2586.12 (4.31)
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