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Борисов обяви спазването на
закона за досадна формалност
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ,
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Сблъсъкът между президента
Румен Радев и управляващата
коалиция около казуса с министерските оставки навлезе в нов
етап вчера, когато в разпрата се
включи лично премиерът Бойко Борисов. Той не скри раздразнението си, че рокадите в
кабинета се бавят заради липсата на указ на Радев, с който
предложеният за бъдещ вътре-

шен министър Младен Маринов
да бъде освободен от настоящия
му пост на главен секретар на
МВР. Борисов стигна до там, че
показа открито пренебрежение
към закона. Той обяви за „формалност“ искането на държавния глава да бъде спазена изцяло съгласувателната процедура
между него и Министерския
съвет по освобождаването на
Маринов.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Борбата

с корупцията изгоря
край Радомир
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Връщане на наборната военна
служба пак стана актуално
71% от обществото подкрепят идеята, а 80% искат и
възстановяване на трудовите войски, показало проучване на МО
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Управляващите започнаха да подгряват обществото за връщането на задължителната наборна военна
служба, включително и за свикването на референдум
по темата. Вчера военният министър Красимир
Каракачанов обяви, че според социологическо проучване, поръчано от МО, 71% от обществото одобряват
възстановяването на задължителната военна служба, а 80% от българите били за връщане и на трудови войски. Не бе съобщено коя е социологическата
агенция и какви са били конкретните въпроси.

П

реди дни от Съюза
на сержантите и
офицерите от запаса и резерва предложиха да бъде проведен референдум, на който да се
реши този въпрос. Според
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АПИ представи как от 1
януари ще се купува електронна винетка от терминал за самообслужване.
Плащането на терминалите за самообслужване
ще е само с дебитни или
кредитни карти. 500-те
терминала ще са разположени по основните пътни
направления и граничните пунктове. Електронни
винетки ще могат да се
купуват и от уебпортал,
мобилно приложение и
от разпространителски
офис на оператора на
системата „Национално
тол управление“ в АПИ.

Още - на 6-а стр.
ÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ

Евро

1.95583

ÎÁÌÅÍÅÍÊÓÐÑ

USD 1.67208 (-0.00372)
CHF 1.73929 (-0.00139)
Злато 2008.27 (-0.78)

военния министър идеята
не е екзотична, а част от
дебата за наборната военна служба. „Не говоря
за това, че страни като
Гърция и Турция никога
не са я премахвали. Ед-

на държава като Австрия,
която е в центъра на Европа, граничи само със
страни, членки на НАТО
и на ЕС, има наборна военна служба от 9 месеца
и обсъжда възможността
да я направи 12“, каза
Каракачанов. Скандинавските държави също били
върнали военната служба.
Народният представител
Борис Вангелов от ВМРО
и „Обединени патриоти“
директно се обяви за
връщането на задължителната казарма. „Причините за премахването
на казармата в България
са неизвестни. В никакъв

случай обаче не може да
става въпрос за държавни съображения. Дори
никой никога не попита
българския народ какво
мисли за това“, коментира Вангелов в студиото
на „България сутрин“.
Задължителната наборна служба отпадна напълно от 1 януари 2008 г. след
промени в конституцията
и в Закона за отбраната
и въоръжените сили. От
1 януари 2008 г. армията
стана изцяло професионална. Според гласуваните тогава разпоредби
младежите, които до 31
декември 2007 г. бяха в

казармата или отбиваха алтернативна военна
служба, бяха предсрочно
уволнени.
Връщането на задължителната военна служба
бе част от програмата на
„Обединените патриоти“.
Идеята засега е в застой,
защото от ГЕРБ са против. Затова бе лансирана
идеята за въвеждане на
т.нар. доброволна военна
служба. Преди няколко
месеца Каракачанов обяви, че имал уверението и
от премиера, и от парламента, че „ще подкрепят
първата стъпка в тази посока, тоест въвеждане на

доброволна служба“. Той
поясни, че идеята е кандидатите да служат по 6 или
9 месеца, в зависимост
от специалността. После
щели да влизат в резерва.
„Много хора приказват,
че нямаме нужда от армия, и дайте да я закрием, а парите да ги дадем
за пътища и какво ли не.
Няма държава в света,
която да е икономически
просперираща и да няма
собствена армия, служби
за сигурност и полиция, и
то добре платени, мотивирани, подготвени“, обяви
тогава Каракачанов.
(Продължава на 4-а стр.)

