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1. Камара на строителите в България 
 
 
Струма | стр. 10 | Строителите спират работа заради 1 млрд. лв. дълг на 
държавата 
18 Юли 2014 
Заради дълг на държавата и общините към строителния бранш от над 1 млрд. лева 
фирми спират работа. Строителната камара излезе с препоръка компаниите да 
прекратят дейностите по европроектите, докато не се намери решение за 
възстановяване на финансирането им. 
Стачки и демонстрации няма да правим, всяка фирма сама трябва да вземе своето 
решение, ние само препоръчваме и даваме правното основание за това, заяви 
изпълнителеният директор на Строителната камара Иван Бойков, цитиран Mediapool. 
До безпрецедентното съобщение на Камарата на строителите за спиране на работа на 
фирмите, каквото не е имало досега, се стигна, след като държавата и общините 
направиха опит да прехвърлят отговорността на строителите за изпълнението на 
европейските проекти, коментира Иван Бойков. 
В редица договори с изпълнителите има клауза, според която, независимо че 
възложителят не им плаща, те са длъжни да продължат да работят и не могат да 
спрат. Няма официална информация на колко възлизат общо задълженията на 
държавните институции и общините към строителния бранш. По груби сметки на 
камарата те са между 1-1.2 млрд. лв., като са натрупани основно от спрените 
плащания по оперативните програми. 
От строителната камара твърдят, че не се плаща не само по спрените от Брюксел 
„Околна среда" и „Регионално развитие", но и по „Транспорт". Камарата е поискала от 
Министерството на финансите информация за задълженията на държавата и 
общините към бранша по реда на Закона за достъп до обществената информация, но 
до този момент все още няма отговор. 
Информация не била предоставена дори и на президентството. В същото време 
правителството не спира да се хвали как редовно се разплаща с бизнеса и няма 
задържания на плащанията, за разлика от времето на ГЕРБ. 
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Преса | стр. 12 | Строителната камара с безпрецедентен призив: Спирайте работа 
по европроекти 
18 Юли 2014 
Цели градове могат да останат разкопани с месеци, след като Камарата на 
строителите в България излезе с безпрецедентен апел към своите членове да спрат 
строителните дейности по европроекти, докато се намери решение за възстановяване 
на финансирането. Браншовата организация реагира изключително остро, след като 
институциите отказаха диалог с тях. 
На 7 юли камарата поиска среща с министър-председателя и с основните политически 
сили, след като стана ясно, че строителни компании имат да вземат 1 млрд. лв. от 
държава и общини за проекти, финансирани от спрените оперативни програми „Околна 
среда" и „Регионално развитие". Проблемът е най-вече заради екопрограмата, с пари 
от която се изграждат водните цикли в градовете - ВиК мрежи, пречиствателни станции 
и т.н. Само по тази програма са замразени плащания за 1 млрд. лв. Спрени средства 
има и по програма „Регионално развитие" (180 млн. лв.), по която се ремонтират 
пътища и болници. 
„Строителните компании вече нямат оборотни средства. Банките отказват да ги 
финансират. Затова единственият вариант е да спрат работа по обектите по 
законовата процедура", коментира Иван Бойков, изпълнителен директор на камарата. 
Законодателството у нас дава права на строителите да преустановят работа при 
неизпълнение на задълженията от страна на възложителя, при изменение на проекта 
или по други причини. Според Иван Бойков проблемът може да се реши по два начина 
- управляващите да си свършат работата и оперативните програми да бъдат отпушени 
или държавата да налее свежи средства във фонд „флаг", който е създаден за 
подпомагане на общините и местните власти да вземат кредити оттам. 
--- 
Над 300 договора може да бъдат замразени 
Над 300 проекта в страната може да бъдат замразени, ако строителните компании се 
вслушат в препоръката на браншовата камара. Това показват данни на Националното 
сдружение на общините. 
По програма „Околна среда" в момента се изпълняват 169 проекта в 120 общини. Под 
заплаха да останат разкопани за дълго време са Костинброд, Димитровград, Сливен, 
Враца и много други общини. Строителството на водния цикъл в Димитровград бе 
преустановено още преди месец заради липса на средства. 
По частично спряната профама „Регионално развитие" се изпълняват 210 проекта в 
близо 100 общини. 
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Монитор | стр. 10 | Строители чакат милиони от държавни поръчки 
18 Юли 2014 
Строителните фирми, изпълняващи обекти по оперативна програма "Околна среда" 
(ОПОС), най-вероятно ще спрат масово работа заради неплатени стотици милиони. 
Това става ясно от изпратено до медиите решение на Камарата на българските 
строители (КСБ), в което се казва, че "ежедневно постъпват запитвания на фирми 
членове на КСБ, които са в тежко финансово състояние поради неплащане на 
извършените дейности по важни инфраструктурни обекти за това как да процедират". 
По официални данни от Министерство на финансите (МФ) задълженията на местните 
власти към строителите са 180 млн. лева, но това е драстично подценена сума, смятат 
от КСБ. Според съобщение на страницата на ОПОС към 13 юни са подадени от 
бенефициентите 165 искания за средства на стойност около 200 млн. лв. Според 
председателя на КСБ инж. Светослав Глосов по предварителни разчети тези средства 
ще надхвърлят 600 млн. лв. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
24 Часа | стр. 8 | Строителната камара до фирмите: Спрете обектите с европари 
18 Юли 2014 
„Спрете строителството по проекти, финансирани от оперативните програми", 
препоръча вчера на фирмите управителният съвет на Камарата на строителите в 
България (КСБ). 
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От браншовата организация съветват строителните компании да пристъпят към 
подписване на акт 10 за спиране на строителството, докато не се намери решение за 
възстановяване на финансирането. Според закона за устройство на територията акт 
10 се издава при неизпълнение на договора заради липса на финансиране. С него 
обектите се предават на възложителя, макар и да не са завършени. 
Причината е, че държавата и общините не са разплатили на строителни фирми около 
1 млрд. лева, съобщи Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ. 
Проблемът идва заради спрените пари най-вече по оперативните програми „Околна 
среда", има плащания и „Регионално развитие", по тези две програви основно се 
финансират строителните дейности. 
От браншовата организация припомнят, че във връзка със задълженията на 
държавата и общините към строителните фирми камарата е провела среща с 
Националното сдружение на общините в България, на която са обсъдени проблемите 
и евентуалните начини за решаването им. 
Двете обединения са поискали с писмо от 7 юли среща с компетентните институции за 
намиране на изход от критичната ситуация, но към днешна дата отговор на писмото 
няма. 
В същото време в камарата ежедневно постъпвали запитвания на фирми - техни 
членове, които закъсват финансово, тъй като не им се плащат извършените дейности 
по важни инфраструктурни обекти. Компаниите питали как да процедират при тази 
ситуация, казват от камарата. Преди няколко дни Иван Бойков призова пред медии 
политиците - независимо дали от сегашното или от следващото правителство - да 
„отпушат" спрените фондове за България. 
Вчера пред „24 часа" Бойков каза, че само дават съвет на фирмите, които имат да 
получават големи пари, да замразят строителството. Като не го направят, 
отговорността за неспазване на сроковете по договите след това ще е тяхна и те ще 
плащат неустойки. Компаниите са и в затруднено финансово състояние, заемите за 
оборотни средства, които строителите теглят сас 8% лихва, каза още Бойков. 
Някои възложители на проекти дори са спрели да приемат фактури и сертификати, за 
да не им се натрупават големи суми за плащания. (24 часа) 
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Капитал Daily | стр. 6 | Строителите спират работа по „Околна среда“ 
18 Юли 2014 
Строителните фирми, изпълняващи обекти по оперативна програма „Околна среда“ 
(ОПОС), най-вероятно ще спрат масово работа. Това става ясно от изпратено до 
медиите решение на Камарата на българските строители (КСБ), в което се казва: 
„Ежедневно постъпват запитвания на фирми членове на КСБ, които са в тежко 
финансово състояние поради неплащане на извършените дейности по важни 
инфраструктурни обекти, за това как да процедират.“ Камарата съобщава, че е 
препоръчала на всички да започнат процедура по подписване на Акт 10 - документа, с 
който се замразява строителството. Това е втората, доста драстична стъпка, до която 
прибягват строителите, след като първият им призив към властта от 7 юли остана без 
отговор. В него те призоваха Министерския съвет, министър-председателя и 
министъра на финансите да намерят решение на блокираните десетки проекти по 
ОПОС, като отпуснат средства от държавния бюджет, с които да продължи работата 
по програмата. Към този призив тогава се присъедини и националното сдружение на 
общините. От съобщението сега става ясно, че правителството нито е отговорило на 
призива, нито е решило дали и как да търси разрешение на ситуацията. 
Разминаванията 
Най-добрата илюстрация за хаоса в програмата в момента е, че никой не знае за каква 
точно сума става въпрос. По официални данни от Министерството на финансите (МФ) 
задълженията на местните власти към строителите са 180 млн. лева, но това е 
драстично подценена сума. 
Според съобщение на страницата на ОПОС към 13 юни са подадени от 
бенефициентите 165 искания за средства на стойност около 200 млн. лв. Според 
председателя на КСБ инж. Светослав Глосов по предварителни разчети тези средства 
ще надхвърлят 600 млн. лв., а с някои необявени още разходи, които вероятно не са 
фактурирани, може да се увеличи още доста. От камарата обявиха, че още не знаят 
конкретните числа, тъй като събират от членовете си. Оттам посочиха, че са взели 
решението да призоват за спиране на работата, тъй като много фирми нямат вече 
оборотни средства и им изтичат кредитните линии. 
„Непрекъснато имам срещи със строителите и сме в ситуация на принудително 
цялостно спиране“, обясни пред „Капитал“ един от кметовете с два проекта по 
програмата - Таня Христова от Габрово. „Водният цикъл е в по-активна фаза и е по-
голям, ако не се случи нещо разумно и да се отдели ресурс за него, след този месец 
ще пристъпим към Акт 10. Аз имам регламентирани клаузи в договорите, че при липса 
на вина от двете страни може да се пристъпи към Акт 10“, обяснява Христова. За 
втория й проект - депо за отпадъци, ресурсът ще стигне до края на септември, но ако 
не бъде реализиран до началото на 2015 г. , общините ще започнат да търпят 
наказания заради неизпълнение, които според Христова ще бъдат включени в такса 
смет за гражданите. 
Неясна ситуация 
Ситуацията с ОПОС остава неясна, тъй като Европейската комисия продължава да 
разглежда случая със спирането на средства и дали българските власти са коригирали 
всичко необходимо, за да бъдат пуснати плащанията. Неофициално стана ясно, че 
решение ще има вероятно есента, като в момента се спори по размера на 
финансовата корекция за програмата. В момента се извършва и трета поредна 
управленска проверка, след като програмата мина през бърза смяна на няколко 
ръководители и начело отново е доскорошният изпълняващ длъжността Спиридон 
Александров. Преди време бившият вече министър Искра Михайлова обеща до края 
на този месец да бъдат отпуснати пари от държавния бюджет, въпреки че МФ спря 
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парите за програмата още през февруари. Оттогава ситуацията с бюджета се влоши 
доста, но все още не е изключено до 200 млн. лв. да бъдат преведени на МОСВ, за да 
се продължи с изпълнението. 
Проблемът е, че сега е последният активен строителен сезон, в който тези проекти 
могат да бъдат завършени преди края на програмния период през 2015 г. Ако не се 
случи това, вероятно е някои от тях да трябва да връщат 100% взетите средства 
заради неизпълнение на договора. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Дума | стр. 7 | КСБ: Строителите да спрат работа по нефинансирани проекти 
18 Юли 2014 
Във връзка с огромните задължения на държавата и общините към строителните 
фирми, изпълняващи проекти по оперативните програми, по решение на Управителния 
съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) бе проведена среща с 
Националното сдружение на общините, съобщиха от КСБ. 
На срещата бяха обсъдени проблемите и евентуалните начини за решаването им. КСБ 
и НСОРБ поискаха с писмо среща с компетентните институции за намиране на изход 
от критичната ситуация. Към днешна дата отговор на писмото няма. 
В същото време в Камарата ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на 
КСБ, които са в тежко финансово състояние поради неплащане на извършените 
дейности по важни инфраструктурни обекти, за това как да процедират. Предвид 
липсата на адекватна реакция от отговорните институции КСБ препоръчва 
строителните компании да пристъпят при спазване на българското законодателство 
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към процедура за подписване на Акт 10 по Наредба 3/2003 г. за спиране на 
строителството до намиране на решение за възстановяване на финансирането на 
проектите по европейските програми, заявяват още от КСБ. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Репортер | стр. 7 | КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ: Над 1 млрд. лв. дължи държавата 
на фирмите 
18 Юли 2014 
Над 1 млрд. лв. са задълженията на държавата и общините към строителните фирми, 
които работят по проекти по европейските програми. Това заяви изпълнителният 
директор на Камарата на строителите в Бьлгария Иван Бойков. 
Той отчете, че в камарата ежедневно постъпват запитвания на фирми-членове на КСБ, 
които са в тежко финансово състояние поради неплащане на извършените дейности 
по важни инфраструктурни обекти, за това как да процедират. Предвид липсата на 
адекватна реакция от отговорните институции, КСБ препоръчва строителните 
компании да пристъпят към процедура за подписване на Акт 10 по Наредба 3/2003 г. за 
спиране на строителството до възстановяване на финансирането на проектите по 
европейските програми. „Препоръката ми е да спазват закона, да подпишат Акт 10, т.е. 
да спрат обекта и да го възстановят, след като започне плащане на сумите,,, заяви 
Бойков. 
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Стандарт | стр. 9 | Строители спират работа по проекти с пари от ЕС 
18 Юли 2014 
Строителните компании може да спрат работата по проекти, които се финансират с 
пари от ЕС. Камарата на строителите в България (КСБ) препоръчва на строителните 
компании, изпълняващи проекти по оперативни програми, да пристъпят към 
подписване на Акт 10 за спиране на строителството до намиране на решение за 
възстановяване на финансирането по програмите. Това се посочва в съобщение до 
медиите, разпространено от името на Управителния съвет на Камарата. Държавата и 
общините не са разплатили на строителни фирми около 1 млрд. лв., съобщи миналата 
седмица Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ. Проблемът идва заради 
спрените пари по оперативните програми "Околна среда" и "Регионално развитие", със 
средства от които основно се финансират строителни дейности. От браншовата 
организация припомнят, че във връзка със задълженията на държавата и общините 
към строителните фирми Камарата е провела среща с Националното сдружение на 
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общините в България, на която са обсъдени проблемите и евентуалните начини за 
решаването им. 
Двете обединения са поискали с писмо от 7 юли среща с компетентните институции за 
намиране на изход от критичната ситуация, но към днешна дата отговор на писмото 
няма. В същото време в Камарата ежедневно постъпват запитвания на фирми, които 
са в тежко финансово състояние поради неплащане на извършените дейности по 
важни инфраструктурни обекти, за това как да процедират, посочват от Камарата. 
Затова от Камарата препоръчва спиране на строителството. Преди няколко дни Иван 
Бойков призова политиците, независимо дали от сегашното или от следващото 
правителство, да отидат в Брюксел и да "отпушат" спрените фондове за България. 
--- 
200 работници от "Автомагистрали - Черно море" вчера отново излязоха на протест на 
пътния възел София-Русе-Варна край Шумен. Те не взимат заплатите си тъй като 
пътната агенция не се е разплатила с фирмата за вече свършена работа. 
Междувременно от КНСБ съобщиха, че компанията е получила уверение, че ще 
получи пари за изплащане на част от заплатите на работниците в началото на 
следващата седмица. Очаква се още днес пътната агенция да вземе решение за 
превеждане на 2,4 млн. лв. Фото бгнес 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Труд | стр. 1 | Спират обекти за милиарди 
18 Юли 2014 



 
Преглед на медиите 

18.07.2014 г./петък 
 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

Строителни фирми от цялата страна се канят да замразят работата по обекти за 
милиарди левове заради спрените плащания по европрограми. Вчера Камарата на 
строителите в България призова членовете си да подписват актове за замразяване на 
строителството, защото в противен случай ще дължат неустойки за забавяне. 
Проблемът засяга както големи компании като „Главболгарстрой" и „Трейс груп холд", 
които работят по пречиствателни станции и депа за отпадъци, така и стотици малки 
фирми. 
Според камарата дълговете на държавата и общините към строителите вече са към 1-
1,2 млрд. лв. и това заплашва фирмите с фалити. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Труд | стр. 30 | Замразяват строежи за милиарди 
18 Юли 2014 
Строителството на обекти за милиарди левове, финансирани от еврофондовете, може 
да бъде спряно. Камарата на строителите в България изпрати вчера препоръка до 
членовете си да пристъпят към подписване на т.нар. акт 10 за замразяване на 
строителството. 
Акт 10 е основание за избягване на неустойки, издава се при о)юрсмажорни 
обстоятелства. 
Причината е, че заради спрените европейски фондове - „Околна среда" и част от 
„Регионално развитие", държавата и общините бавят плащания, а в някои случаи 
изцяло са ги прекратили (виж долу). 
Според изпълнителния директор на камарата Иван Бойковсъвсем скоро дълговете на 
държавата и общините към строителни фирми ще достигнат 1,2 млрд. лв., като 
половината от тях се дължат на спрените плащания по „Околна среда". 
Допреди половин година дълговете бяха само 180-200 млн. лв. 
Камарата, заедно с Националното сдружение на общините в България, са правили 
опити да получат 
ясна информация от кабинета за спрените програми, но безуспешно. Не се състоя и 
поисканата преди седмица от камарата среща с премиера Пламен Орешарски. От 
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парламентарните партии пък само ГЕРБ се срещна със строителите. „Много 
строителни фирми не могат да продължат работа, защото вече са изправени пред 
фалит. В същото време са подписали договори, към които има графици и ще получат 
санкции, ако не ги спазят. Затова строителството трябва да се замрази с акт 10", 
обясни Бойков. Според Закона за устройство на територията под акт 10 за 
замразяване на строителство трябва да се подпише и възложителят. В случая това са 
държавни органи или общини. 
Ако те откажат, се подписва от онзи, който е разрешил строителството ДНСК. Ф 
--- 
Основания за спиране 
ежи Като основание за издаване на акт 10 строителните компании трябва да посочват 
виновно неизпълнение на договора от другата страна - възложителя, препоръча 
камарата на членовете си. Достатъчно основание било спрените плащания. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Строителство 
 
 
 
Десант, Бургас | стр. 13 | Кмет на ГЕРБ с обвинение за длъжностно престъпление 
18 Юли 2014 
КМЕТИЦАТА на пловдивския район Централен" Райна Петрова е на мушката на ДАНС 
заради далавери в общинската администрация. Гербаджийката бе арестувана за 24 
часа, а в момента е на свобода под парична гаранция от 5000 лева. Срещу нея са 
повдигнати обвинения за търговия с влияние и длъжностно престъпление при 
сключваните с детски градини, ясли и млечни кухни договори за доставка на храни. 
От действията й са могли да настъпят немаловажни вредни последици и да възникне 
опасност за здравето на децата, каза прокурор Галина Андреева от Окръжна 
прокуратура - Пловдив. 
Петрова изгърмя няколко- дни след друг шумен арест в Града под тепетата, този на 
собственичката на фирма "Надежда 2000" Надежда Минчева. Тя също бе задържана 
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при операция на ДАНС, съпроводена от серия обиски в дома й и производствените 
помещения на дружеството. 
Каква е връзката между две|те акции? 
От 2011 до 2013 г. фирмата на Минчева е печелила серия от поръчки за доставка на 
хранителни продукти за кухните и яслите в район „Централен". С дружеството е 
подписан договор за 539 000 лв. с ДДС, макар да не е обявяван търг за доставките. 
122 000 лева са за пакетирани храни, 288 000 лв. - за месо и месни продукти, и 129 000 
лв. - за млечни продукти. 
Пак през 2011 г Минчева печели още две поръчки за доставки в „Централен" - за хляб 
и закуски на стойност 48 885 лева, и за доставка на яйца за 35 965 лева. През 2013 г. 
фирмата й е предпочетена пред конкурентите за усвояването на други едни 376 000 
лв. Този път това става чрез директно договаряне. 
Други оферти не са търсени, тъй като случаят бил „изключително спешен" и 
предизвикан от „непредвидими за възложителя обстоятелства". Възходът на „Надежда 
2000" съвпада с друг прелюбопитен период - на 7 юни 2011 г. Надежда Минчева и 
дъщерята на Райна Петрова - младата художничка Даниела Драганова, регистрират 
съвместно дружество „Олимпия 2011" ООД. 
През първата година дружеството реализира печалба от 3000 лева, а само 12 месеца 
по-късно то вече излиза на плюс от 141 000 лева. През 2013 г. Даниела Драганова 
излиза от управлението на дружеството и прехвърля дяловете си на Надежда. 
Но докато са упражнявали съвместна дейност, "Надежда 2000" печели поредица от 
поръчки за детско хранене в район "Централен", където кмет е майката на Драганова. 
„Дъщеря ми е пълнолетна и може да прави каквото си иска", коментира тогава Райна 
Петрова. Тя отрича, че съдружието на дъщеря й с Надежда Минчева няма нищо общо 
с обществените поръчки, които се възлагат от района. По думите на кметицата, те се 
провеждат по всички законови правила. 
Името на фирма „Надежда 2000" нашумя още през 2009 г., когато в пловдивска детска 
градина сигнализираха, че в мандарините на децата са открити червеи. Заради 
шумния скандал бе направена проверка, която доказа, че плодовете са доставени от 
фирмата на Надежда Минчева. Тя се защити и обяви, че това е саботаж срещу 
бизнеса й. 
Година по-късно обаче пловдивски репортери подложиха на лабораторен анализ 
сандвич на фирмата, след като им е бил предоставен от възмутена майка. Парченцето 
шунка в него било позеленяло, а филиите били намазани не с масло, а със забранения 
в детското хранене маргарин. 
Сигнали срещу "Надежда 2000" имаше и в община "Родопи". Те бяха, че фирмата 
доставя на завишени цени продуктите. До същия извод стига и прокуратурата, когато 
започва разследването си срещу Райна Петрова. По един от подписаните от нея 
договори за доставка на храни за детските градини на стойност 1,354 млн. лева са 
доставяни храни на многократно завишени цени. 
Гроздето, например, е договорено да се доставя на цена от 7,50 лева за килограм. 
Освен това директори на детски градини в Пловдив многократно са пускали сигнали до 
кметицата на район "Централен", че получават гранясала риба 
и боб, ориз, леща, консерви с изтекъл срок на годност, които може да са опасни за 
здравето на децата. Сигналите обаче са били оставяни без движение, казаха от 
прокуратурата. 
Договорът за доставка на храни за детските ясли и кухните е на стойност 376 000 лева. 
Той не е сключен от районната кметица Петрова, но според прокуратурата по него тя е 
упражнила търговия с влияние. В някои от случаите „Надежда 2000" е избирана като 
временен доставчик на яслите и градините през лятото, в други с фирмата е правено 
пряко договаряне. 
За благодарност фирмата доставчик подарила ваучери на стойност 10 000 лева за 
екскурзия в Тайланд, 
които били оползотворени от Райна Петрова и нейната дъщеря, добавят от 
държавното обвинение. Всички договори за доставки в кметството се подписват от 
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Димитринка Илиева, която работи в отдел „Образование" и отговаря за доставките. Тя 
също бе арестувана за едно денонощие и разпитана. Окръжната прокуратура внесе в 
съда искане за отстраняване на Петрова от поста районен кмет по реда на чл. 69 от 
НПК, за да не влияе върху разследването. В понеделник съдия Екатерина Роглекова 
от Окръжния съд в Пловдив прие искането, но гледа делото при закрити врати. 
Има материали, които представляват класифицирана информация, обясни съдия 
Роглекова. На излизане от Съдебната палата Петрова и адвокатът й Красимир 
Елдъров заявиха, че ще обжалват решението на Окръжния съд. Делото за това в 
Апелативен съд Пловдив е насрочено за 22 юли 2014 година. 
Винаги се получава така, прокуратурата прави "загрявка", като дава пресконференция, 
след което делата стават секретни, коментира преди съдебното заседание адвокат 
Красимир Елдъров. По думите му правилната реакция по казуса с развалените и 
скъпите храни е била да се състави комисия и да се сигнализират всички отговорни 
органи. 
Прокурорът по делото Румен Попов каза, че има над 50 свидетели - директори на 
детски заведения, но повечето от тях отказвали да говорят, защото се страхували от 
уволнение. По думите му, районната кметица се е облагодетелствала по различни 
начини от фирмите, с които има сключени договори за доставка на храни за детските 
градини, ясли и детски кухни. 
Освен разходката до Тайланд, Петрова е получила от същата фирма и 4000 лева за 
консултантски услуги, добави прокурорът. Попов допълни, че в същото време тази 
сума е била отчетена от фирмата като пари "за изрисуване на порцеланови чаши". При 
влизането си в съдебната зала Райна Петрова каза, че уважава институциите и че 
всичко трябва да мине по каналния ред. Попитана дали се чувства виновна, тя отвърна 
с въпрос - "За какво да чувствам вина?". Петрова каза още, че до приключване на 
делото няма да прави никакви коментари. В момента тя е в отпуск до произнасянето на 
съда на 22 юли. 
По закон най-тежкото наказание за престъпленията, в които е обвинена районната 
кметица, е лишаване от свобода от една до осем години, като е предвидена и 
възможност за лишаване от право да се заема определена държавна или обществена 
длъжност. 
Очаква се временно функциите й в район „Централен" да бъдат поети от Тошо Пашов, 
строителен инженер и заместник на Райна Петрова. Кметът Иван Тотев, чието 
назначение и кадрово решение е Райна Петрова, категорично отказва да коментира 
скандала със съпартийката си под претекст, че тече разследване. 
--- 
Кметът Иван Тотев, който назначи Райна Петрова за райкметица и неведнъж е правил 
първи копки с нея, не желае да коментира скандала с ареста й. 
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Десант, Бургас | стр. 4 | Властта се мъчи да заличи следите от сечта над Варна 
18 Юли 2014 
ПРЕЗ отминалата седмица отново станах ме свидетели на поредното грозно 
прехвърлане на вината за трагедията в "Аспарухово". Този път от отговорност се 
изплъзна Дирекцията по национален строителен контрол (ДНСК). 
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На нарочна пресконференция, огласена като „Резултати от проверката на територията 
на район „Аспарухово", тя обяви, че „сеч в гората над квартала няма" и „никакво 
изсичане" не е причина за трагедията. Вината била изцяло в незакон ното 
строителство, боклуците по дерето и неподдържането му като отводнителен канал. 
Като вестител на гръмките резултати от проверката, поръчана лично от министъра на 
инвестиционното проектиране Иван Данов, се яви шефът на ДНСК Христо Николов. 
Така вината се стовари издяло върху Община Варна, която е отговорна за горните 
дейности. Дори борбата с незаконното строителство (до 15 метра височина), съгласно 
законовите поправки от миналата година, е сред ангажиментите на местните власти, а 
не на ДНСК, както бе по-рано. 
Изявлението на Николов е изключително скандално. То противоречи на всички изводи, 
направени досега от независими експерти, други институции и варненския общински 
съвет, мъчейки се да отстрани като проблем безразборната сеч. Както „Десант" писа, 
причините за бедствието са много, като към установените от ДНСК следва да се 
прибави унищожението на гората над квартала, както и пороят. Това бяха изводите от 
проверките досега, но сега ДНСК налага различно виждане по въпроса. 
В становището на дирекцията, разпространено на сайта й, констатация за 
безразборната сеч липсва. Разбираемо е. Първо, | ДНСК не проверява сечи. Второ, 
сеч наистина има, налагат се глоби. Трето, идеята явно е била журналиситите „да 
получат новина", да я разпространят, а при изготвяне на писменото становище 
подобна глупост да няма. 
Отдавна България се управлява така -казва се нещо гръмко и скандално пред 
медиите, те го разнасят с дни, а документалната истина е различна същото стана и с 
откраднатите от Цветан Василев милиони. Шефът на ДНСК не направи нещо по-
различно от колегите си, щъкащи из коридорите на властта. 
Дирекцията не съобщи защо дълги години преди законовите поправки, които 
натовариха общините с отговорности, си затвяряше очите за незаконните строежи. Но 
по-интересно е да се запитаме защо ДНСК си позволява да извършва класическата 
манипулация, казвайки нещо наполовина вярно, спестявайки другата половина? 
Първото предположение е, че Николов, коментирайки „липсващата сеч", просто го е 
подхвърлил ей така и не е изчислил (д)ефекта, без да е целял непременно 
отклоняване на вниманието от гората. Но второто предположение е по-вероятно - че 
се мъчи съвсем целенасочено да стовари вината единствено върху управляваната от 
ГЕРБ община Варна. И да се заличат следите към ДПС, които изсичат горите. 
По данни на варненското Държавно горско стопанство, в последните 4 години са 
съставени 260 акта за незаконни сечи в местността Джанавара над "Аспарухово". Има 
и издадени условни присъди. Това е официалната стастика. ДНСК можеше да съобщи 
поне нея. 
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Твоят ден (Бургас, Ямбол, Сливен) | стр. 1 | Червеният кръст поема четири 
безстопанствени плажа до седмица 
18 Юли 2014 
При липсата на кандидат за осигуряване на спасители за 4 плажа по Южното 
Черноморие за тяхната безопасност ще се погрижи БЧК. 
Това стана ясно вчера по време на визитата на министър Десислава Терзиева в 
региона. 
Говорила съм лично с шефа на БЧК, следващата седмица ще бъде отстранен 
проблемът, каза Терзиева в отговор на въпрос има ли държавата алтернативен 
вариант за безстопанствените плажове, след като липсват желаещи за обявената 
обществена поръчка. 
Както „Твоят ден" писа, на 7 юли областната управа на Бургас обяви, че търси 
кандидат за водоспасителната дейност на ивиците „Ахелой". „Къмпинг Европа", 
„"Атанасовска коса" и „Крайморие юг", като посочената максимална цена беше 53 600 
лв. Оферти обаче не се получиха. 
Тази седмица областта обяви нова поръчка на пониска цена-49 000 лв., като водната 
охрана на практика трябва да е за два месеца - август и септември. 
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Кандидатите се задължават да наемат хора и осигурят оборудване в рамките на тази 
цена. 
„В Добрич и Варна има определени спасители, до седмица ще се случи и в Бургас. 
Много държа тази политика да бъде реализирана пилотно", допълни министър 
Терзиева. 
За всички области самото БЧК сключва договори с областните управи, гарантира 
спасители и медицинско обслужване, обясни Терзиева. 
Около 3 млн. лв. са щетите по пътищата от пороите по Южното Черноморие, каза още 
министърът на регионалното развитие. 
„Пуснах писмо на север, сега ще пусна и на юг към общините - с парите, които 
получават от концесии, да подпомогнат възстановяването на ивиците", заяви 
Терзиева в Бургас, припомняйки, че общините получават 50 процента от 
концесионните такси. Според нея фондът, свързан с катаклизмите, трябва да бъде 
разписан много поточно и ясно. 
Тя пристигна в региона за пускането на пътен възел „Българово". Проектът облекчава 
връзката между вътрешността на страната и крайбрежието. 
Вчера стана ясно също, че от началото на септември ще започне ремонт на отсечката 
Бургас - Сарафово, за което дъжавата е отпуснала 1,5 млн. лв. 
--- 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева откри 
новия пътен възел „Българово", който дава възможност на пътуващите към Слънчев 
бряг да избегнат натоварения трафик през Бургас. снимка, елена Фотева 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Вяра | стр. 10 | Братя Гапеви осветиха и отвориха вратите на резиденцията си 
преди атака на баретите, Коко Клисарски в капана с 4 кг дрога 
18 Юли 2014 
Над 100 тежко въоръжени жандармеристи атакуваха Дупница в 6 часа сутринта на 15 
октомври в съвместна акция на прокуратурата, следствието, МВР, ДАНС, Агенция 
"Митници" и НАП. Претърсени и обискирани бяха 13 обекта. Пръв изгоря популярният 
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наркотрафикант Коко Клисарски. 4 килограма марихуана бяха намерени в дома му на 
улица "Стефан Караджа". Коко Клисарски беше заловен около 16,30 часа предния ден 
в дома му и отведен в столицата с жандармерийски ескорт. 
Акцията започна с обиск в резиденцията на ексбаретите и консултанти на дупнишкия 
кмет Пламен Галев и Ангел Христов. Поради изтичането на информация двамата не 
бяха в къщите си, а домовете им бяха с отворени врати и включени светлини във 
всички стаи и коридори. 
В 6,10 часа пред огромните метални врати на имението на Братя Галеви се появи 
първият автомобил с регистрационен № С 9413 МК, стар Фолксваген, без отличителни 
белези на МВР. Шофьорът и спътниците му заявиха, че са от националната полиция, 
без да уточняват друго пред информираните предварително и дошли преди тях трима 
журналисти. Дежурен на входа на имението беше 34-г. гард Борислав Данчов 
Симеонов. Той беше с бадж на ревера, представляващ служебна карта с подпис и 
печат на агенция за сигурност и охрана "Сигма" АД. Охранителите на дома на 
Галевите бяха леко притеснени от очакваната визита. Тъмният фолксваген, който спря 
пред тях, предизвика страх, те предположиха, че е възможно да са килъри, и 
асоцираха ситуацията с убийството на бай Младен, когато убийците се представиха за 
полицаи и разстреляха него и гардовете му в ресторанта на стадион "Славия" в кв. 
"Овча купел". Каквото става, да става бързо, си каза Борислав, подготвен за атаката. 
В къщите на Братята нямаше никого. В хода на акцията жандармеристите тръгнаха в 
три лъча -към Ресилово, по автокъщите, претърсени бяха и офиси, включително и 
къщата на Клеменца, където се намира офисът на Пламен Галев и Ангел Христов в 
Дупница. Претърсени бяха и жилища, между които на Коко Клисарски. 
Шефката на прокуратурата в Дупница Величка Шопова уточни, че местното обвинение 
няма отношение към обиските. Те са свързани с действия по разследване с митничари 
и органи на НАП относно митнически, данъчноосигурителни проверки в автокъщите и 
офиси на търговски дружества на територията на община Дупница. 
Над 15 коли на жандармерията, специализирания отряд за борба с тероризма и 
охранителна полиция окупираха резиденцията в Ресилово едва в 11 часа. Те влязоха 
в стаите на двете големи къщи на двамата приятели, свързани една с друга. Част от 
групата обискира фитнес салона и огромния басейн, който още не е пуснат в действие, 
както и къщата за гости, която в момента се довършва. Особен интерес за ченгетата 
представляваше офис сградата, разположена в центъра на имението, изградена от 
дебели бетонни стени и бронирано стъкло, с вентилационни системи на покрива. Беше 
претърсена и сградата за компютри, интернет и друга техника, чийто покрив е осеян 
със сателитни чинии. Интересното беше, че широките порти, които затварят пътя, 
пресичащ имението за съседните вили и от двете страни, отгоре и отдолу, бяха 
широко отворени. Улицата изглеждаше като летище, снабдено със специални лампи, 
разположени върху разделителната бяла линия на пътя и беше като писта за 
приземяване. 
Телефоните на Пламен Галев, Ангел Христов и повечето от най-приближените им хора 
и бодигардове вчера през целия ден бяха изключени. В града се понесе мълва, че са 
арестувани. 
От РПУ - Дупница съобщиха, че повече от година и половина работят по разкриването 
на престъпната дейност на Коко Клисарски и още пет-шестима дупничани. 
Под удара на акцията попадна и общинската съветничка от движение 
"Нашият град", учредено от Братя Галеви - Дарина Василева. Тя е дъщеря на 
популярния дупнишки застрахователен бос Васко Василев-Клеменца и е шеф на 
застрахователно дружество "Армеец", в което са застраховани всички луксозни возила 
на известната в миналото Офицерска банда. Офисът и е разположен в семейната 
къща в центъра на Дупница, до спортната зала, където се помещава и счетоводната 
къща на фирмите на Пламен Галев и Ангел Христов, където се осчетоводяват 
милиони левове от строителния им и друг бизнес, особено в строителството на 
пътища. В момента полицията установява чия е счетоводната къща, на чие име се 
води, тъй като тя не е регистрирана на името на Пламен Галев и Ангел Христов. 



 
Преглед на медиите 

18.07.2014 г./петък 
 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

Коментарите в Дупница бяха, че твърде възможно е дружествата да са собственост на 
офшорна компания на Сейшелските острови и остров Кипър, на които се знае, че 
Пламен Галев и Ангел Христов развиват туристически и строителен бизнес, както сами 
те обявиха преди година. 
Кметът на Дупница Атанас Янев вчера съобщи, че не знае къде се намират неговите 
първи приятели и консултанти Пламен Галев и Ангел Христов. За мен няма акция, 
няма операция, никой не ме е уведомил, пък и аз не съм длъжен да знам къде се 
намира всеки един от стоте души, членове на консултативния съвет. Не ме интересува 
кога и кого разследват, кого проверяват. Що се отнася до Пламен Галев и Ангел 
Христов, аз не се съмнявам, че това е поредната пушилка по техен адрес. Неведнъж 
са били атакувани, досега не се е намерил човек, който да представи пред 
прокуратурата документ, уличаващ ги в престъпление. Ударът по Дупница е опит да се 
отклони вниманието на хората от продължаващото поскъпване на живота, от 
задълбочаващата се икономическа криза в страната, обясни кметът. 
Това е трети обиск в имението в Ресилово на Пламен Галев и Ангел Христов. Лично 
шефът на Окръжна прокуратура - Кюстендил, Камен Пешев обикаля около вратите на 
имението в опит да се натъкне на нещо забранено от закона. В имението бяха правени 
обиски, но не беше намерено нищо, уличаващо двамата в престъпление. В момента 
търсим всичко, забранено от закона, както в Ресилово, така и в Дупница, казаха от 
пресцентъра на полицията в Кюстендил. 
Информацията за предстоящия обиск в Дупница изтече 6 часа преди акцията, около 12 
часа през нощта, и на интернет сайт B-post.bg, на който бе публикувано съобщение за 
специализираната полицейска акция, планувана на територията на Дупница, Перник и 
още два града. Масовката се оказа истина, но само за Дупница. 
Офисите на застрахователно дружество "Армеец", на което ръководител е дъщерята 
на Васил Василев-Клеменца, бяха обискирани около 7 часа. На няколко пъти бе викан 
и ключар, чиято работилница е близо до къщата на Клеменца. Блокадата бе вдигната 
в 13,30 ч., когато си отидоха и качулките, които бяха блокирали сградата. 
За Коко Клисарски се твърди, че продал дома си в Дупница и живее на вилата си в 
село Самораново. Полицаи иззеха два кантара от съседния на къщата на Николай 
Клисарски-Коко хранителен магазин, единият до 10 кг, а другият до 15 кг. 
Магазинерката се вайкаше, че трябва да плати от джоба си, за да купи два нови 
кантара, с които да работи в магазина, като единият от тях струва около 400-500 лева. 
Атакувани бяха и собственици на автокъщи. Някои, след като разбраха, че има 
митническа проверка, затвориха, като изгониха клиентите. На другите, които бяха 
хванати да работят, им беше проверена цялата налична документация. Трима 
санданчани, които чакаха пред автокъща да мине проверката, споделиха, че и преди 
това са купували леки коли от Дупница. Плащаме по 8000 лева за кола, но във 
фактурата пише 4000, за да може по-малко данъци да се плащат. Ако човек има 
фирма и рече да купи лек автомобил, няма как да отчете парите си, сподели един от 
тях, но не пожела да назове името си. 
Красимир Оков, известен като дясната ръка на Пламен Галев, е уведомил всички 
дупнишки медии около 00.00 часа във вторник срещу сряда, че ще има акция, която ще 
стартира около 6 часа и ще бъдат блокирани къщите на Пламен Галев и Ангел 
Христов в Ресилово, и на Васил Василев-Клеменца. Докато беше извършван обиск в 
дома на Клеменца, той се разхождаше по площада необезпокояван. 
Предния ден от пресцентъра на МВР бе съобщено, че във връзка с масираната акция 
на прокуратурата, НСлС, МВР, ДАНС, Агенция "Митници" и НАП са призовани лицата 
П.Г. и А.Х. (б.р. -Пламен Галев и Ангел Христов). След като потвърдили явяването си, 
двамата са напуснали домовете си и до момента са в неизвестност. В тяхно отсъствие 
на домашните им адреси са извършени действия по разследване. По случая е 
образувано досъдебно производство. 
По същото време стана известно, че в автокъщи са намерени луксозни лимузини с 
неустановен произход, неплатени акцизи и без документи. Полицаите провериха и 
една от най-големите автокъщи - "Дива ауто", собственост на Димитър Димитров, бивш 
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служител на шивашката фирма "Марена", гравитиращ към Пламен Галев и Ангел 
Христов. 
Жандармеристи нахлуха и в имението на Сашка Васева в Ресилово, качулките са 
претърсили складовете и административната част в имота, без да влизат в жилището 
на семейството. Интересували са се от фирмените дела на съпруга й Христо 
Бакърджиев. 
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Междуплеменни борби за трона между тракийската аристокрация и борба за световно 
величие са се разигравали на тракийското светилище на връх фенерка, а жертвеният 
огън от върха озарявал пирамидата на траките в цялата й прелест и власт. Това 
разкриват жители на село Бистрица в опит да разгадаят легендите от миналото за този 
интересен в археологическо отношение край. 
Цар филип Македонски е седял на тракийски трон и пил от виното на траките на 
светилището на връх фенерка. Тук тракийският жрец е предвещал невижданата слава 
на Александър Македонски. Жертвеният огън, пален на връх фенерка в нощите, е 
озарявал пирамидата на траките в цялата й прелест и величие на десетки километри. 
Огънят и осветената пирамида са се виждали от поречието на р. Струма, земите на 
Бобошево, Разметаница и цялото Долно и Средно поле... 
В село Бистрица винаги се е говорело, че на връх фенерка е светилището на 
тракийския бог на виното Дионис. Това твърди бизнесменът от селото Иван Очев, 
който от дете събира легенди и сведения за тракийското наследство в района. Той 
сподели, че по Бели път през с. Смочево е дошъл специално бащата на Александър 
Велики - Филип Македонски, на който във вените тече кръвта на тракийското племе 
кедони. През Бели път са минавали и римските легиони и кръстоносците. 
"Хората от Бистрица са оцелялото живо наследство на траките", увери Иван Очев. Той 
от дете е обсебен от тайните на пирамидата на фенерка и е изчел почти всичко за 
египетските пирамиди. Ето какво заключение си е направил: "Траките при всички 
случаи са имали представа от египетските пирамиди и са знаели тяхното 
предназначение, защото са общували активно с другите народи. Тракийският цар Рез, 
на когото сестрата Хекуба е жена на троянския цар Приам, е взел участие в 
Троянската война и обесмъртен заедно с тракийските коне от древногръцкият поет 
Омир в "Илиада". Траките са имали много добри хидроинженери и строители, тяхното 
строителство е символика и природна архитектура. Много културни паметници и 
всички тракийски светилища са природни кодове - тайната писменост на траките. 
Същото представляват и египетските пирамиди - приличащи на отрязани планински 
върхове", разказа още Очев. "Когато бях дете, самоукият бистри ш ки археолог 
Димитър Вангелов прави археологически разкопки под пирамидата около днешния 
параклис "Света Марена" Той казваше, че в района има древен храмов комплекс. Като 
се погледне фенерка откъм местността Драгоча, се вижда фантастична и съвършена 
пирамида, със сфинкс отпред, като окончанието горе е тракийското светилище. Като 
тръгнем от параклиса "Св. Марена", който е разположен в основата на тракийската 
пирамида, където свещениците разрушиха тракийски храмов комплекс, по виещ се 
стръмен път нагоре се стига до долното градище, а след него до горното градище, 
някога отбранителни тракийски селища за населението и добитъка. Пирамидата има 
две градища с укрепени селища, които ползват естествена недостъпна скала за 
крепостна стена. Те са имали голямо стопанско значение и през Второто българско 
царство са били държавни земи, били са водоснабдени с покрит воден канал. Барата, 
която тече в дерето, събира водите на река Мариславица. Градищата са правени от 
мариславиите, почитащи тракийската богиня на водата и водната стихия св. Марена, в 
чиято чест е кръстена река Мариславица и е изграден разрушеният вече храм, където 
траките поднасяли дарове за укротяване на водните и огнените стихии. Винаги в 
Бистрица се е говорело, че на тракийското светилище се е извършвало гадаене и 
предсказания с вино, доказателство за което е двуметровата скална вана с улей за 
оттичане на виното или кръвта на бика. За гадаене траките използвали най-хубавото 
вино, което смесвали с вълшебни билки, растящи върху скалите на светилището. 
Вакханките, почитателки на бог Дионис, отпивали от вълшебната смес и се понасяли в 
транс върху жаравата на огъня, запален на светилището. С викове и удари с ръце 
върху метални дискове - тирсове, се спускали надолу от върха към Вангелова чешма. 
Те толкова били силни и опасни, че старите овчари и днес разказват, че ако срещнели 
на пътя си бик или човек, го разкъсвали. Така те взимали своето жертвоприношение", 
допълва разказа си Иван Очев. 
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"Такива торсове са намирани преди време на пътя за Вангелова чешма, споделя 
лесничеят от Държавно горско стопанство - Дупница Бойко Попов. Той отговаря за 
района около фенерка и участва в първата експедиция. "Хората в Бистрица говорят, че 
този танц много наподобява неститарския танц. Обгоряла икона и днес от поколения 
се пази в Бистрица", посочва Попов. 
"Чували сме от нашите баби, че нестинарският танц не бива да се играе произволно, 
той е за дъжд и може да предизвика водните и огнените природни стихии. Открай 
време на козарчетата и овчарчетата от Бистрица се забранявало да се качват сами на 
фенерка, може само с другар, защото жива мистерия витае на светилището. 
Разреденият етер на 1600 м височина и силното ухание на билката мащерка, която там 
не е в изобилие, но миризмата й е странно опияняваща, може да накара всеки 
поседнал за малко да заспи и повече да не се събуди. Човек може да изпадне в 
магнетичен сън, от който няма връщане. И това не е само при върха, а и в неговото 
подножие, където целогодишно цъфти зелен 10-метров пояс от здравец. 
Подобно природно явление, наречено "роза на ветровете", единствено се наблюдава 
на мястото, където е построен фармацевтичният комбинат, което е изследвано от 
руски учени навремето, посочили го като на-подходящо за подобен завод", сподели 
Иван Очов. 
Хората от Бистрица и туристи по планинската пътека от вилата на ТЕЦ "Бобов дол" 
през Вангелова чешма се изкачват на връх фенерка и по планинските върхове стигат 
до връх Калин. Оттам се виждат и следите на старо каракачанско селище в местността 
Бежбунар. Иван Очов смята, че от местността Драгоча под самата пирамида, която е с 
тучни ливади, започва голям храмов тракийски комплекс, който върви през долното и 
горното градище, стига до тракийското светилище на връх фенерка, минава се 
водопада през Сейменските извори, м. Текмеджика и след това се отива в Тиха 
Бистрица - един невероятен циркус, където реката тече в осморка. Над Тиха Бистрица 
се вижда хижа "Иван Вазов", а под Градинските езера са Бабалийските ниви, наречени 
на цар Иван Шишман, който бил наричан "баба", и често пренощувал тук с войските си. 
"Тази тракийска приказка може да се види с очи и да се усети с аромата на мащерката 
и здравеца само върху тракийски трон на светилището на фенерка", е категоричен 
Иван Очев. 
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Преса | стр. 12 | Отвориха Хаинбоаз за коли 
18 Юли 2014 
Точно в 12 ч. вчера бе пуснато движението на автомобили през Прохода на 
републиката (Хаинбоаз). Той беше затворен след пороите във Великотърновско на 19 
юни. 
Техниката на Окръжно пътно управление-Стара Загора е прибрана, съобщиха от 
общината. 
В старозагорската част на пътя не се е наложило полагане на допълнителни мрежи 
върху местата, на които има опасност от свлачища. Освежена 
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е само маркировката и е увеличена видимостта на опасните завои. 
На територията на област Велико Търново е възстановено отнесеното от пороите 
платно, свлачищата са укрепени, а скалните откоси - обезопасени. 
От Агенция „Пътна инфраструктура" съобщиха, че ремонтът е направен от 
поддържащата пътищата фирма в област Велико Търново - „Пътни строежиВелико 
Търново". Рехабилитацията е струвала общо 2,8 млн. лева. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Преса | стр. 12 | Нов път 
18 Юли 2014 
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри пътен възел 
„Българово" при 352-рия километър на магистрала „Тракия" в област Бургас. 
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Преса | стр. 12 | Изплащат 2,4 млн. лв. на работниците на „Хемус" 
18 Юли 2014 
Агенция „Пътна инфраструктура" ще преведе 2,4 млн. лв. на фирмата „Автомагистрали 
Черно море" в понеделник. Сумата е част от изработените пари по новия участък от 
магистрала „Хемус" край Шумен, фирмата твърди, че има да взема 8,2 млн. лв. за 
седем месеца работа от началото на годината по участъка до Белокопитово и пътния 
възел към него. 
Въпреки че ще получат част от парите си, вчера работниците отново блокираха за 
около 40 минути кръстовището на пътя Варна - Русе, като опънаха през платното три 
огромни трибагреника, дълги общо 90 метра. 
„Не стойте много на слънце", посъветва протестиращите шефът на АПИ Стефан 
Чайков. Те го освиркаха и заявиха, че не вярват на обещанието за парите и че 
протестите продължават. 
„Средствата, които евентуално ще ни преведат, ще отидат за по една заплата на 
работниците и за материали, за да не спрем работа", веднага пресметна финансовият 
директор на фирмата Петя Стоянова. 
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Преса | стр. 1 | Евромечти в руини 
18 Юли 2014 
От желан бизнес проектите с ебропари се превърнаха в черна прокоба. Строителна 
техника затъва в калта на зациклили водни цикли (виж стр. 12). Печална картина, 
символ на държавно безхаберие. Един милиард лева търсят строителите от 
правителството. А то няма откъде да ги вземе (а и вече не му пука). И без това 
Брюксел му резна квитанциите. Замрази програми за милиарди, за което властта 
много се постара. Оплете се в собствените си несвързани обяснения за опорочени 
търгове и разбира се, за вината на предишните. Строителите се обезкръвиха 
финансово, банките ги гледат накриво. Нормално, „лош кредит" напоследък звучи като 
псувня. Ебромечтите на бизнеса са в руини. Съсипаха ги политиците. А те няма да 
вдигнат икономиката. 
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Българска армия | стр. 3 | Пуснаха пътен възел „Българово" 
18 Юли 2014 
Новият пътен възел „Българово" бе тържествено открит вчера от регионалния 
министър Десислава Терзиева. Проектът се финансира от държавния бюджет с 2 млн. 
лв. 
Изграждането на инфраструктурното съоръжение при 352-ри км на магистрала 
„Тракия" бе завършено от „Трейс груп холд" за около 50 дни. 
Очакванията са т.нар. далечен северен обход да облекчи значително трафика към 
Бургас в разгара на летния сезон и да улесни достъпа на хиляди туристи до плажовете 
на север и юг от града. 
Според председателя на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Стефан Чайков 
пътникопотокът от и към Бургас ще спадне с 40 на сто. 
Предвижда се от км 352 на АМ „Тракия" трафикът да се отклонява към Слънчев бряг и 
Созопол. 
Втората отсечка е към „Горно Езерово", детелината за ж.к. „Меден рудник", а оттам и 
към най-южните части на Черноморието. 
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Земя | стр. 14 | ЮНЕСКО включи нови обекти в списъка на културното 
наследство 
18 Юли 2014 
Уникални природни места, паметници и обекти от различни държави бяха включени в 
обновения списък на Световното наследство на ЮНЕСКО. Решението бе прието на 
заседание на комитета за световното наследство в Доха, Катар. Сред обектите, които 
попадат в списъка, са пътищата на инките, скална пещера във Франция, древна 
фабрика за коприна в Япония, град Болгар в Русия, столица на Волжка България. 
Общо 21 са новите обекти, 4 природни и един смесен. По този начин защитените 
забележителности стават хиляда. 
Археологическият комплекс в град Болгар, столица на Волжка България, е разположен 
на брега на река Волга в Татарстан. Изживял е разцвет между VII и XV век, той е бил и 
столица на Златната орда през XIII век. Градът е още един пример за ценното 
културно многообразие. Според арабският пътешественик Ибн фадлан, волжко-
камските българи се занимават предимно със земеделие - отглеждат зърнени култури, 
занимават се с пчеларство, пивоварство. Животновъдството също е развито - 
отглеждат се овце, кози, коне. Набляга се на търговията и занаятите, но техните 
средища са основно в два града Биляр и Сувар. 
Пещерата Шове във франция е културна забележителност, намираща се в южната 
част на страната, станала известна със скалните рисунки на праисторически животни. 
Била е обитавана преди 30 хиляди години и засега това са найценните стари графитни 
изображения от този род. По стените има над хиляда изображения - лъвове, хиени, 
пантери, мечки. За първи път пещерата е изследвана на 18 декември 1994 година от 
трима спелеолози Елиът Дешам, Кристиан Хилер, Жан-Мари Шове, на когото е 
кръстена пещерата. Някога е била меча бърлога, а в нея са открити череп на 
планински козел с възхитителни рога, кости от мечка. 
Цитаделата Арбил в Кюрдистан, регион в Северен Ирак, е укрепено селище на хълм, 
чиито стени доминират над градския пейзаж. Хълмът е издигнат от хората и има 
формата на яйце. Писмените източници показват, че селището е построено на мястото 
на древната Арбела - важен център за асирийците. 
Старата Джеда портата към Мека в Саудитска Арабия 
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В историческото културно наследство влиза и старият град Джеда, наричан още 
Портата към Мека, който е разположен на крайбрежието на Червено море. През 
VII век е средище на търговия, с голямо пристанище, в което пристигат стоките от 
Индийския океан. За мюсюлманите идващи по море, Джеда е портата към Мека. 
Бурса и Джумалъкъзък, Турция, са сред осемте места, избрани от този регион. Къщите 
им много добре показват как са се зародили градската и селската система при 
създаването на Отоманската империя в началото на XIV век. Там е и гробницата на 
основателя на Отоманската династия султан Орхан Гази. 
Лозята на Пиемонт, Италия, са емблематични за региона. Те са терасовидни, 
разположени на хълмове, а хората в региона се занимават с винопроизводство. От 
Италия са включени пет района крепостта Кавур е с голям принос за цялата история 
на Италия и за лозарството като цяло. 
Останките от древногръцкия град 
Пергамон са известни в цял свят. За съществуването на великия древен град местните 
разбрали през далечната 1878 година, когато немският инженер Карл Хуман бил 
поканен от султана да строи мостове и пътища. Започнал работа, той намерил един от 
найинтересните паметници на елинската култура - огромен олтар на бога Зевс. 
В Пергамон се произвеждала "златна кожа", тънко ленено платно, благовонни масла. 
Слави се със забележителна архитектура, огромна библиотека, която се конкурирала с 
Александрийската, музей на скулптурата, амфитеатър и храм на театъра и всички 
изкуства. Античен град с прекрасно съхранени руини. 
Големият канал _в Китай 
Големият канал в Китай е мащабна водна система в североизточните и централните 
равнини на Китай, която се простира от Пекин до провинция Чжъцзян на юг. 
Мащабният строеж е започнал в V век сл. Хр. Системата е била планирана като 
основно средство за комуникация и вътрешен транспорт в Китайската империя, 
вложени са всички инженерни умения през онази епоха. Създадени са повече от 2000 
км изкуствени канали, които свързват петте найважни реки в страната. 
Предколумбови селища и каменните сйеои на Коста Рика 
Предколумбовите селища и гигантските каменни сфери в южната провинция Дикис на 
Коста Рика са една от найголемите загадки за човечеството. По земята са разпръснати 
стотици гладки каменни сфери. Найедрите са с диаметър 2,57 метра и тежат по 16 
тона. Едни лежат върху земята, а други са частично вкопани в нея. В тази номинация 
влизат 4 археологически комплекса, които включват още изкуствени могили, павирани 
райони и погребални комплекси. 
Друго място с историческа и духовна стойност е Намхансансон, Южна Корея. В 
буквален превод означава "Крепостта на планината Намхансан", важен град със 
система от крепостни укрепления и храмове. Създаден е като столица - убежище при 
извънредни обстоятелства в планински район край Сеул. Показва най ярко 
отбранителната концепция в периода 1392-1910 година. Градът се е превърнал в 
символ на суверенитета на Корея. 
Исторически монументи и обекти в Ирак, Япония, Саудитска Арабия, Германия и 
Холандия бяха включени в списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО. 
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Земя | стр. 4 | Накратко 
18 Юли 2014 
- Тежка катастрофа отне живота на трима души, сред които и едно дете, информираха 
от МВР. Инцидентът е станал в района на село Гривица по пътя Плевен - Русе. 
Ударили са се лек автомобил „Рено Меган" и ТИР, съобщиха от Агенция „Пътна 
инфраструктура". Сигналът е получен вчера около 6.50 часа сутринта. 
- Невинен лежи в затвора 15 години заради чужда кражба, съобщава „Нова телевизия". 
Николай ГеоргиевПушкин, който в момента излежава присъда за стрелба срещу гръцки 
гражданин и нанасяне на среда телесна повреда в затворническото общежитие в 
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Самораново. Той признава пред Нова тв, че за негово престъпление е осъден друг 
човек. Това е Васил Тошев-Дългия, който лежи в затвора в Бобов дол с 15-годишна 
присъда за кражба на кола. Всъщност кражбата е дело на Пушкин и небезизвестния 
мъртъв Николай Христов-Хайо от Перник, заради убийството на когото миналото лято 
беше разбита престъпната фупа „Килърите 3". 
- Земетресение с магнитуд от 3,2 по скалата на Рихтер е било регистрирано на 
територията на България на 28 км западно от Смолян и 151 км североизточно от 
София, на дълбочина от 1 км под земната повърхност, съобщи Европейският 
сеизмологичен, център. Земетресението е усетено около 1:45 миналата нощ. 
- Блъснаха 
86-годишен мъж на пешеходна пътека в Кърджали. Дядото е ударен от лек автомобил 
на кръстовището между ул.„Първи май" и „Мургаш" в Кърджали от Опел с водач М.С. 
(23 г.). Пострадалият е бил транспортиран в кърджалийската болница и настанен в 
интензивното отделение, където починал. Тестът за алкохол на шофьора е отчел 0,36 
промила. 
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Земя | стр. 5 | Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева 
18 Юли 2014 
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева официално откри новия 
пътен възел „Българово" при км 352 на АМ „Тракия", който рязко ще облекчи пътния 
трафик в посока Слънчев бряг на север и на юг в посока Южното Черноморие. Кметът 
Йордан Йорданов подари на министър Терзиева кошница с плодове и книга за 
историята на град Българово. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Земя | стр. 5 | Вести 
18 Юли 2014 
- Създават фонд за подпомагане след природни катаклизми 
Необходимо е да бъде създаден специален фонд за подпомагане след природни 
катаклизми. Внимателно ще бъде преценено кои райони, пострадали от бедствия, ще 
попадат в него, съобщи вчера регионалният министър Десислава Терзиева. Тя уточни, 
че трябва да се заделят повече средства предвид природните бедствия и държавата 
да се включва активно във възстановяването на щетите. Стойността на фонда ще 
бъде 2 млн. лв. 
- Ще летим до Китай от Пловдив? 
Летище Пловдив може да открие чартърна линия до китайския град Шънджън, съобщи 
кметът Иван Тотев. Той обясни, че предстои проучване за туристическия поток и 
реализирането на идеята ще зависи от това дали ще има пътници по тази авиолиния. 
Според председателя на Българо-китайската асоциация Ангел Христозов всяка година 
от шънджън по света тръгват около 200 хил. туристи. 3 студентки от Пловдив са 
получили стипендии от китайската община и ще учат в Шънджън в продължение на 
година. 
- Плащат на пътните строители във вторник 
От „Автомагистрали Черно море" АД отново спряха движението на пътен възел 
Белокопитово на автомагистрала „Хемус". Този път работниците са получили уверение 
от агенция „Пътна инфраструктура", че от вторник ще започне изплащането на 
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забавените им заплати. Шефът на пътната агенция Стефан Чайков е уверил, че ще 
бъде взето решение за превод на 2,4 млн. лв. към компанията, с които да бъдат 
изчистени част от задълженията към нея. Съгласно сключеното споразумение между 
директора на дружеството и синдикалната организация на КНСБ във вторник ще 
започне и изплащането на дължимите трудови възнаграждения за май. 
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Земя | стр. 4 | Община Пловдив иска да купи остров Адата? 
18 Юли 2014 
Община Пловдив ще търси варианти за изкупуване и отчуждаване на остров Адата, 
заяви вчера за „Дарик" кметът на града Иван Тотев. Той бе категоричен, че островът 
задължително трябва да е собственост на общината, тъй като е свързан с всички 
бъдещи проекти за река Марица. По думите му в бюджета за тази година няма пари за 
отчуждаване, затова ще се мисли по-сериозно по темата догодина. Според Тотев 
цената няма да е много висока, защото на острова трудно може да се построи нещо. 
Едно от предложенията за социализация на река Марица предвижда изграждане на 
водно огледало от северната страна на остров Адата и пешеходни и велоапеи в 
коритото на водоема. Идеята е на екип от Университета по архитектура, строителство 
и геодезия, по поръчка на община Пловдив. Междувременно Касационният съд 
постанови, че обявяването на островите за публична държавна собственост през 2000 
г. не отнема възстановено със задна дата право на собственост върху тях. Това 
означава, че този тип земя може да бъде и частна. 
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Политика | стр. 26 | Появи се дефицит на качествени офиси в столицата 
18 Юли 2014 
Недостигът на качествени офиси в София продължава да оказва подкрепа на цените. 
Част от наемодателите в сградите клас А са увеличили наемните равнища с около 8%, 
като цената на кв. м вече достига около 13 евро, сочат данни на консултантската 
компания Colliers International, цитирани от Investor.bg. 
Намаляването на свободните площи в клас А сгради стават предпоставка компаниите 
да обърнат поглед към градове, които могат да предложат достъп до допълнителни 
възможности при приемливи условия в тези сфери. Интересни за бизнеса са големите 
областни градове Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, които предлагат и 
квалифицирани кадри. 
Офис сегментът е и най-активният от пазара на бизнес имоти като цяло. Като основен 
двигател се очертава аутсорсинг секторът, на който се дължат над една четвърт от 
отдадените площи през 2013 г., посочват от компанията. 
Що се отнася до търговските площи, качествените проекти се развиват добре, а 
резултатите на търговците осигуряват база за разумна експанзия и извън столицата. В 
София заетостта в моловете надвишава 97%, а на новооткритите проекти достига 
средно 85%. 
Сегментът на специализираните търговски формати от типа „big box" регистрира 
раздвижване, след като два от големите международни оператори смениха 
сс»бствениците си, което се очаква да доведе до преструктуриране и оптимизация на 
активните търговски вериги и преразпределяне на пазарните дялове. 
При индустриалните и логистични площи предлагането продължава да не може да 
отговори на активното търсене, затова и тенденцията за строителство на площи за 
собствени нужди продължава да движи пазара. 
През първата половина на 2014 г. предлагането на модерни офис площи в София 
отбелязва лек ръст от 2%. като общата квадратура достига над 1,7 млн. кв. м. 
Завършените нови проекти добавят 37 хил. кв. м към общия запас от офиси на пазара. 
Същевременно нетното усвояване за периода надвишава 46 хил. кв. м, което 
представлява ръст от 14 на сто спрямо втората половина на миналата година. Бруто 
наетите площи са 60,6 хил. кв. м, като от тях почти три четвърти се дължат на 
разрастване и релокация на вече присъстващи в страната оператори или на 
навлизането на нови такива - обикновено допълнителни звена на аутсорсинг компании. 
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Политика | стр. 10 | Архитектът на Мавзолея бил бохем и картоиграч 
18 Юли 2014 
На 29 май 1949 г. в Москва се срещат Сталин и Вълко Червенков, току-що избран за 
зам.-премиер. Наред с останалите въпроси Червенков споделя, че Югославия пречи 
непрекъснато на българската търговия - транзитът на всички стоки минава през нея. 
За да се реши проблемът, трябва да се построи мост на река Дунав. Сталин 
възприема идеята и разпорежда да се подготви проект. Специалистите му предлагат 
да се изгради между селата Гиген, Оряховско и Челей, до Корабия, но той препоръчва 
да бъде между Русе и Гюргево. В духа на тогавашната партийна доктрина строежът е 
обявен за „строго секретен" и получава кодовото име „Обект 889". 
Скоро в Русе пристигат 200 вагона с машини и съоръжения и водещи съветски 
мостостроители. През есента на 1951 г., без много парадност, е направена първата 
копка. За броени седмици брегът на Дунава при 488,7 километър се превръща 
в гигантска строителна площадка 
Предвижда се мостът да има осем основи, заловени здраво за придънните яки скали 
на разстояние 150 м една от друга. По размери, съоръжения и предназначение - 
едновременно за железопътен и автомобилен транспорт, мостът няма да има равен по 
Дунав между своите близо 70 събратя. 
На 10 март 1952 г. започва истинската величава битка с трудностите, водата и 
времето. Всеки ден подлага на сериозно изпитание силите и уменията на строителите. 
Извършват се нечувани до този момент у нас неща, като кесонния метод за 
изграждане на мостовите основи - в апаратите под налягане до 3 атмосфери, на 
дълбочина 20 - 30 метра хората дълбаят дъното на реката, да се доберат до здрави 
скали. За първи път в световното мостово строителство са монтирани 
160-метрови сводови конструкции 
без използване на междинни опори в реката. Изкопани са над един милион и сто 
хиляди кубически метра пръст. Вместо с машини повечето от изкопите се правят на 
ръка, а земната маса се извозва с каруци. Положени са над 10 хиляди куб.м бетон и 
толкова стоманобетон. Металните конструкции и механизми са над 10 хил. куб.м и са 
изработени в Унгария, Полша и Чехословакия. На обекта от българска страна средно 
се трудят над 4000 човека, но често надхвърлят 6000. Строително-монтажните работи 
продължават и през суровите зимни месеци. 
„Обект 889" е първият у нас, на който работата не се преустановява зиме. 
Строителството му завършва за рекордните дори и за днешно време 27 месеца. 
Мостът се отличава с внушителна монументалност и представителност, дело на 
бележития арх. Георги Овчаров. Той е роден на 20 април 1889 г. в Силистра. През 
1907 г. Георги завършва гимназия и същата година със стипендия, отпусната от 
държавата, заминава да следва архитектура в Мюнхен. Дипломира се през 1912 г. 
Професионалното му кредо е, че и при архитектурата може да се прави изкуство. В 
България работи в железниците, в дружество „Градиво" и участва в Първата световна 
война. Първото му голямо признание идва през 1924 г., когато участва в 
международния конкурс за сграда на Агрономическия институт. През 1925 г. заминава 
за Щутгарт, където под надзора на проф. Паул Бонец окончателно доработва проекта. 
От този момент кариерата му е във възход. Без да се поддава на чуждя влияния, без 
да подражава на модни стилове и мимолетни веяния, тръгва по свой уникален път. 
Във всяка творба търси монументалност, на която остава верен до края на живота си. 
Дълъг е списъкът на сградите, построени по негови проекти. Те са различно оформени, 
но от всички се излъчва монументален експресионизъм и 
удивително единство на екстериор и интериор Добил известност, той е поканен да се 
включи в компанията на цар Борис HI, членове на която са редица видни българи. 
Става неизменен участник в прочутите разпивки в Бурмовата къща. Толкова е близък с 
монарха, че той го моли да въздейства на сестра му княгиня Евдокия, да промени 
отношението си към царицата, като престане да прави клюки, с които разваля 
семейния му живот. Много често придружава Борис при пътуванията му до Чамкория. 
През април 1933 г. му урежда среща с Григор Чешмеджиев. за да научи подробности 
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за готвения атентат на 19 май 1934 г. Същевременно предоставя вилата си в Княжево 
за провеждане на Петия пленум на комунистите през май 1935 г. Борис го търси като 
приятел, а не като архитект. Само през 1934 г. Овчаров проектира две едноетажни 
сгради в Евксиноград. Комунистите също се възползват от близостта му с царя. През 
1940 г.Веселин Георгиев, интербригадист, го замолва да издейства от цар Борис 
завръщане в България на участниците в Гражданската война в Испания. Борис 
проявява разбиране и през втората половина на годината започва тяхното 
безпроблемно влизане в страната. 
Идва 9 септември 1944 г. Водещият български архитект не е натрупал имоти и пари. 
Според негови колеги причината е, че е бил „абсолютен бохем и страстен картоиграч и 
затова е вечно без пари". 
Името му изплува, когато започват заседанията на т.нар. Народен съд. Става ясно, че 
експремиерът Добри Божилов, по препоръка на арх. Севов, назначава Овчаров за 
надзорник в комисията за оценяване на еврейските имоти (тези, отнети в полза на 
държавата). Според някои източници той е арестуван и престоява шест месеца в 
затвора. През 1948 г. Овчаров е назначен за ръководител на звено в Централната 
архитектурно-проектантска организация. Когато през 1949 г. Георги Димитров умира, е 
решено тленните му останки да се положат в мавзолей. За една нощ е проведен 
конкурс между два колектива, проектите и макетите на които са представени в 
Министерския съвет. Приет е проектът на арх. Овчаров. 
Идва и Дунав мост. Създаден е колектив от български и румънски архитекти, но 
Овчаров иска всяка група да представи собствена работа, която да се журира. Лично 
тогавашният румънски министър на архитектурата одобрява проекта на Овчаров. Той 
замисля оформлението като триумфална врата от римодорийски peg Споделя, че цял 
живот е мечтал да направи нещо подобно. И тогава - на 15 ноември 1953 г., смъртта го 
покосява точно докато работи по последните пластични детайли на бележитото си 
творение. Така прекрасните конзоли, предвидени да носят скулптура, остават празни. 
Не са изпълнени и релефите върху цокъла. Липсват орловите глави, поставени на 
атаката за оттичане на покривните води. 
На 20 юни 1954 г., неделя, в 9,30 ч в средата на моста министър-председателите на 
България и Румъния Вълко Червенков и Георге Георгиу-Деж произнасят речи и след 
това прерязват вплетените в едно трикольорни ленти и обявяват съоръжението за 
открито. 
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Политика | стр. 2 | България 
18 Юли 2014 
--- 
НАД 3 МИЛИОНА ЛЕВА СА ЩЕТИТЕ ОТ ВОДНОТО БЕДСТВИЕ, което сполетя Южното 
Черноморие в сряда, съобщи регионалният министър Десислава Терзиева. Тя откри 
новия пътен възел „Българово" инспектира щетите по поречието на реките „Дяволска" 
и „Ропотамо". По думите й средствата за възстановяване ще бъдат осигурени от 
бюджета на Агенция пътна инфраструктура и ВиК - Бургас, в частта в която се касае за 
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нарушена подземна инфраструктура. Според Министър Терзиева е нужно държавата 
да осигури поголям фонд за бедствия и аварии. Редно би било част от 50-те % 
отчисления от концесионните възнаграждения на плажовете, които сега отиват в 
общините също да отидат за възстановяване на щетите, а не да се чака само на 
държавата, смята Терзиева. 
--- 
ОКОЛО 90% ОТ АВТОПАРКА НА НСО Е КУПУВАН ДО 2006 Г. и автомобилите са 
морално остарели и амортизирани, имат и големи разходи за гориво и резервни части. 
Това каза пред bTV полковник Злати Райков от НСО. Според него, подмяната на стари 
коли ще доведе до икономия на горива и сервизно обслужване. През 2013 година НСО 
е закупила седем автомобила от висок клас, преди това е имало търг през 2008 
година, стана ясно още от думите му. Според него, идеята е да се осигури сигурност на 
използващите автомобилите на НСО и изискванията на екстри са на границата на 
минимума. 
--- 
НАЦИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ (НИМ) ПОЛУЧИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННО 
ДАРЕНИЕ от културно-исторически ценности. То е направено от собственика на 
галерия „Нерон" Румен Манов, съобщават от музея. Дарението включва три рисувани 
антични вази. Най-ценната и най-старата от тях е чернофигурен лекит от VI в.пр.Хр., 
рисуван в т.н. керченски стил, лекит от IV в.пр.Хр. и червенофигурен съд за пиене, 
също от IV в.пр.Хр. От музея уточняват, че съдовете, които навярно са намерени по 
Черноморието, са били изнесени във Франция и оттам откупени на аукционен търг. 
Към дарението са приложени и съответните документи. 
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168 Часа | стр. 37 | Престъпна небрежност зад трагедията в московското метро 
18 Юли 2014 
Ужасна катастрофа в московското метро отне живота на 21 души, 136 бяха ранени, а 
42-ма от тях постъпиха в реанимация. Инцидентът стана в 8,39 ч. на 15 юли -първите 
три вагона на влака, пътуващ със скорост около 70 км/ч, излязоха от релсите. 
От рязкото движение едно от съединенията се откачи и един вагон се счупи. 
Привърженици на конспиративните теории съзряха в случилото се заговор, защото 
наименованието на метростанцията до трагедията " Славянски булвар" е близко до 
украинския град Славянск, гореща точка в сраженията на украинските военни и 
сепаратистите. Наблюдатели изразиха предположение, че зад жестоката катастрофа 
стоят същите хора, които ескалираха насилието в Донбас. Властите изключват 
версията за атентат и призоваха медиите да се въздържат от коментари. Причините за 
трагедията се разследват. Московският градски съвет планира заедно със 
завършването на разследването да направи публично обсъждане на въпроса за 
безопасността на обществения транспорт. 
Макар далеч да не е първият инцидент, той е може би най-голямата трагедия в 
столичния метрополитен по брой на жертвите според медии. 
"Някои от пострадалите са в шок, тъй като са били захвърлени от единия край на 
вагона в другия. Измъкнали са се сами по релсите", казва Никита Баталов, наблюдател 
в Business FM. "От удара бях изтласкан в средата на вагона. Хората, които не очакваха 
ударната вълна, изпопадаха един върху друг. Влакът буквално се разпадна. Започна 
паника. Мирише на изгоряло. Мнозина пострадаха", разказва пред LifeNews млад 
човек, пътувал в злополучния метро-влак. "След рязката спирачка изведнъж 
светлините загаснаха, видя се искра, стана силно задимено", описва преживяното друг 
пътник. " Мислех си, че това е краят. Имаше толкова много пострадали. Разни травми: 
глави, крака...", допълва очевидец. 
Повечето пострадали са от първия вагон, защото вагоните се врязали един в друг, 
твърди очевидец, споделил видяното пред "Россия-24". Един от вагоните се затваря и 
не може да се отвори. Потърпевшите остават дълго време блокирани. Вътре има 
ранени, затиснати от метални конструкции. "Беше ужасно, но най-страшен за мен бе 
моментът, когато се задими последният вагон. Хората си скриваха лицата с шалове. 
Но димът се разпространяваше бързо." Александър Загнибед, който е сред 
пострадалите в аварията, пише във фейсбук, че пътници се опитвали да се измъкнат 
от тунела самостоятелно. "Седяхме във вагона 30 минути, след това пристигнаха 
спасителите, докарано бе хидравлично оборудване и започна евакуирането през 
тунела", разказва пътничка пред "Комсомолская правда". Идват пожарни. Към метрото 
непрекъснато се спускат санитари с носилки. Вертолети на Министерството за 
извънредните ситуации вземат пострадалите за хоспитализация в московските 
болници. 
От тунела са евакуирани 1000 души 
Някои очевидци съобщават, че са видели в метрото тела, увити в черни чували. Сред 
загиналите са и двама чужденци - от Китай и Таджикистан. След инцидента 
движението в участъка е преустановено, а метростанция "Славянски булвар" - 
затворена. 
Участъкът, където стана катастрофата, и преди е предизвиквал безпокойство у 
пътниците. "Вагоните така вибрираха, че беше дискомфортно да пътуваш с тях", пише 
във фейсбук Сергей Молоствов. По думите му в началото на юли той се обърнал по 
този въпрос към приемната на столичния метрополитен, но му обяснили, че всичко е 
наред. "Съобщаваме ви, че пътят се поддържа в съответствие с техническите норми и 
не е констатирано отклонение", цитира Молоствов отговора, който е получил. На 13 
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юли в част от пътя между двете станции, където става инцидентът, е било въведено 
ограничение на скоростта на движение до 60 км/ч заради лошото състояние на 
релсите, съобщават московчани във форума на портала "Наш транспорт". Въпреки 
това заместник-кметът на Москва по транспорта Максим Ликсутов заяви, че участъкът, 
където стана аварията, бил проверен в нощта преди това и бил в изправно състояние, 
а вагоните били обслужвани по регламент. "Ще изследваме внимателно причините за 
трагедията ", казва Ликсутов и допълва, че до приключване на разследването на 
аварията трябва да се избягва оповестяването на всяка информация за причините за 
нея. 
Московските власти бързо отхвърлиха версията за атентат в метрото 
На сайта на министерството на извънредните ситуации се съобщава, че между двете 
метро-станции се е включила, без да има причина, пожарната сигнализация, което 
довело до рязкото спиране на влака. Министерството отрича съобщенията на 
очевидци за задимяване въпреки твърденията на лекари, че имало изгорели. Мнозина 
не са убедени в официално разпространяваните версии. Машинистът от Московския 
метрополитен Роман Шашков изказва съмнение пред „Лента.ру", че рязкото подаване 
на спирачка, както се твърди, че е направил машинистът, може да е причина за 
излизане на вагоните от релсите. „Не е имало друг такъв случай в историята на 
метрополитен - казва той. - Това може да се случи само на кино. Аварийната система е 
предвидена за това - да не превишават скорост машинистите. Тя работи плавно и не 
може да стане причина за излизане от релсите", смята той. 
Някои специалисти, цитирани в руските медии, са на мнение, че инцидентът може да е 
причинен от механично увреждане на укреплението, което държи колелото. 
Генералният директор на Института за социално проектиране Игор Веригин заяви пред 
радиостанция "Коммерсант FM", че причината за трагедията е в "системната криза, 
която е не само в метрото, а в цялата комунална инфраструктура". "Вие виждате, че в 
едно и също метро стават непрекъснати аварии -ту една, ту втора, ту трета. Аз живея 
близо до станцията " Славянски булвар" и пътувам с метрото през този участък, всеки 
ден става нещо страшно... всичко се клати, гърми, вагоните се клатушкат от една 
страна на друга. Всеки път ме е било страх да минавам през този участък ", разказва 
експертът. 
Председателят на партия "Демократичен избор" Владимир Милов в блог на сайта " Ехо 
Москвь1" се възмущава от работата на ръководството на Метрополитен. "Относно 
работата на Иван Беседин като ръководител на столичното метро фактите са 
следните - рязък ръст на доходите и намаляване на финансовата прозрачност на 
метрополитен, очевидни проблеми с безопасността, които водят до трагични 
последствия за живота и здравето на московчани. Задължително е след тази авария 
да се смени некомпетентното ръководство на столичния транспортен комплекс", пише 
Милов. В социалните мрежи има злъчни коментари, които припомнят, че през май т.г. 
кметът на Москва Сергей Собянин е заявил, че смята московското метро за най-
надеждното в света 
Сега той обеща, че виновните за инцидента ще бъдат уволнени и наказателни дела. 
Собянин нареди на комисията по предупреждаване за извънредни ситуации "да 
проведе независимо допълнително разследване за аварията в метрополитен, като 
включи в него водещи специалисти", съобщава пресофисът на кмета и правителството 
на Москва. 
Столичната прокуратура започна проверка на обстоятелствата, довели до 
произшествието, а следственият комитет на Русия започна наказателно дело за 
аварията в московското метро. То е по член за нарушение на правилата за 
безопасност и експлоатация в транспорта, довели до смъртта на две и повече лица. 
Максималното лишаване от свобода за това престъпление е седем години. Делото се 
разследва от централния офис на Главно следствено управление. Разглеждат се 
всички версии. Властите обявиха, че ще дадат на роднините на загиналите по 500 000 
рубли и предвиждат допълнително изплащане на застраховки. 
Първият инцидент е преди 35 години 
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Поредната катастрофа в московското метро попълни печалния списък с произшествия. 
Първият инцидент в метрото става преди 35 години на 15 април 1979 г. и е причинено 
от изтъняване на участък пред изхода на метромост, в резултат на което няколко 
вагона падат. След три години става пожар във входа на участък и изгарят четири 
вагона. 8 са загинали и 30 ранени. През 2005 г. в резултат на проблем с 
електричеството повече от 50 метростанции прекратяват работа, а пътниците от 27 
тунела са евакуирани. Статистиката на атентатите е отделна от тази за 
произшествията в метрото. Първият атентат е на 8 януари 1977 г. Самоделно взривно 
устройство е поставено във вагон между станции, в резултат на което умират 7 души и 
са ранени 37. Най-кървавият атентат е през 2004 г. На 6 февруари терорист камикадзе 
поставя взривно устройство с мощността на четири килограма тротил. Умират 41 
пътници и са ранени 250. На 29 март 2010 г. има още един ужасен атентат. Стават два 
взрива през 45 минути, които са подготвени от камикадзета. Умират 41 пътници и са 
ранени 88. 
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168 Часа | стр. 10 | Издирват изчезнал пчелар с кучета срещу 
18 Юли 2014 
1000 лв. на ден 
Никола Душев може да е паднал в някой от изоставените римски кладенци, чиято 
дълбочина е стотина метра 
@ ГЕОРГИ ИВАНОВ 
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Специално обучени кучета ще бъдат използвани, за да бъде намерен мистериозно 
изчезналият пчелар от Поморие Никола Душев. 64-годишният мъж вече десети ден е в 
неизвестност. 
Той бил видян за последно от своя син Дамян, който го оставил на кошера край село 
Морско - на 3 километра от Несебър. Оттогава пчеларят е в неизвестност. 
Направените претърсвания от страна на полиция и местни жители не довели до нищо. 
От Никола няма и следа. Неговият брат Матю уведомил полицията веднага. 
Първоночално от РПУ-Поморйе му казали, че нямат ресурс, но след това все пак 
организирали издирване. Самият Матю е бил изумен от реакцията. 
"Подадох сигнал, но ми казаха, че нямат налични хора. Дори ми дадоха интересен 
съвет. Сам да организирам хора и да направим претърсване. Разбирам, че сега е 
летен сезон и хората са пръснати по места. Разбирам, че имат много ангажименти, но 
все пак става въпрос за човек, а не за куче", коментира Матю. 
Полицията е направила пълен оглед на селото и целия район около него, но Никола не 
е открит. Първоначалните информации, че той може да е станал жертва на местния 
животновъд Михаил, не са се потвърдили. 
Въпросният мъж живее на 10 километра от село Морско и отглежда овце, крави и 
свине. 
Двамата имали конфликт няколко дни преди изчезването 
Никола обвинил Михаил, че пуска нарочно животните в неговия пчелин. Те, от своя 
страна, разрушавали кошерите и увреждали овошките в терена. Двамата се скарали, 
но не е имало нищо повече. 
Михаил бил разпитан, но и той не знае нищо за стареца. Дори обяснил, че сам опитал 
да го потърси, но и неговото начинание не довело до нищо. 
Сега синът на изчезналия пчелар Дамян и чичо му Матю са решили да предприемат 
последен отчаян ход. Те ще наемат специално обучени кучета, с които ще опитат да 
намерят Никола. 
Въпросните животни били отглеждани в частно стопанство край Павликени от бивш 
граничар. Те са порода немска овчарка и са използвани при подобни случаи. Услугите 
им стрували скъпо. Общо животните били четири, но заедно с тях задължително 
трябва да бъде нает и някой от дресьорите им. Освен от бившия граничар, те са 
обучавани от още двама души, които отивали в "командировка" с тях, когато се 
наложи. Овчарките можели да надушат човек на голямо разстояние и дори ако е 
заровен на няколко метра под земята 
Необходимо било само да вдишат от миризмата на дреха, носена от издирвания. 
Ефективността им вече е митична. Кучетата често били наемани именно за 
разрешаване на частни проблеми. Цената на услугата обаче не е за всеки джоб. За 
четирите кучета заедно с дресьора им се плащал наем по 1000 лева на ден. 
Обикновено те разрешавали проблемите за няколко часа. 
Именно на тях Матю и Дамян разчитат да открият Никола. Поморийският пчелар 
поддържал кошери от години. Първоначално в медиите излезе информация, че той е 
голям строителен предприемач с обороти за милиони. Оказа се, че това не е така. 
Изчезналият никога не се е занимавал с частен бизнес от подобни мащаби. 
Никола отглеждал пчели, за да добива манов мед. Той успявал да продаде стоката зад 
граница, но не е въртял сериозна търговия. Обикновено вадел до 2 тона мед на сезон, 
който продавал по 7 лева килограма. Същият този мед в Германия обаче струвал 12 
евро за 800 грама. 
Никола бил популярен пчелар и стоката му вървяла много добре 
Добиваният от него мед имал много високо ниво на захарност, както и отлични 
хранително-вкусови качества. Това се дължи на особения мек климат, който е в района 
на село Морско. От полицията в Поморие вече са отхвърлили вероятността той да е 
унищожен, за да бъде елиминаран дребният му бизнес. Около пчелина на Никола има 
много пчелари, но те са си помагали и никога не влизали в конфликти. 
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В последните години бизнесът се разширил и заради даваните евросубсидии. Това е 
причината много малди хора да се насочат към този занаят и да се регистрират като 
собственици на пчелни стопанства. 
Никола Душев обаче никога не е имал амбции към европарите 
Искал е единствено да бъде регистриран като производител на биологически чист 
продукт. Както и да получи сертификат за биоземеделец. По този начин цената на 
произвеждания от него мед щяла да се покачи още повече. Тези факти станали 
известни покрай разследването на полицията, но те не довели до никакви конкретни 
улики или слепи. 
Самото село Морско, край което е стопанството с кошерите, вече не функционира. В 
него няма постоянно живеещи жители, а само хора с вили. Няма и функции на селище. 
Никола имал в пчелина малка постройка, в която спял от време на време. 
Селото било изоставено през 90-те години. Тогава всички млади хора се насочили или 
към съседните градове, или в чужбина. Малко след 2000 година се заговори, че 
интерес да закупи селото има тогавашният московски кмет Юрий Лужков. Той явно се е 
отказал от намеренията си, защото малко по-късно придоби земя и построи голям 
туристически комплекс на устието на река Камчия, който приютява през лятото хиляди 
руски граждани. 
Според една от версиите на местните хора Никола е станал жертва на т.нар. тъмни 
кладенци. Това са много стари издълбани кладенци още от римско време. Те са били 
използвани за напояване на животни и за поливане на земята. 
Кладенците имали много голяма дълбочина - до 100 метра. Остава загадка как хората 
от онази епоха са успявали да сондират толкова надълбоко. 
Този тип съоръжения били много популярни през онези векове, но пресъхнали 
напълно в периода XVII-XVIH век. Техните изкопи от близо 100 метра обаче останали. 
В момента в района има над 20 подобни кладенци, които са труднооткриваеми. 
Ако човек падне там, никой няма да го чуе от подобна дълбочина 
Да не говорим, че долу мобилните телефони нямат обхват. 
В миналите десетилетия е имало няколко изчезнали именно в тези зловещи изкопи. 
По време на социалистическия режим държавата смятала да ги превърне в 
археологически кладенци, но това така и не станало. След 1990 година те са напълно 
изоставени. Вече обрасли и невидими, те са изключително опасни. 
Според хора от ъндърграунда в тях са заровени доста хора, които имали вземане-
даване с подземния свят. Силови босове си уреждали по този начин сметките с 
врагове и конкуренти. Подобен тип наказание практикувала и страховитата мафия на 
Неапол - Камората. 
Възможно е Никола да е паднал в подобна черна дупка, твърдят местни поморийци. 
Ако това е станало обаче, това не е криминален акт, а по-скоро нещастен случай. 
Допуска се и вариант мъжът да е получил сърдечен пристъп и да се свлякъл в подобен 
кладенец. Тогава тялото му може да бъде открито именно със специалните кучета. 
Снимката на Никола Душев е разлепена по всички поморийски и несеберски села. 
Даден е и телефон за връзка с близките на изчезналия. Всеки, който има някаква 
информация, е призован да се свърже или с тях, или да се обади в най-близкото 
управление на полицията. 
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168 Часа | стр. 4 | Разпадът на империята на Цветан Василев 
18 Юли 2014 
Доскоро Цветан Василев управляваше бизнес за близо 10 милиарда лева, а след 
срива на Корпоративна търговска банка вече отговаря за фирми с активи за 1,7 млрд. 
лв. Това установи разследване на "168 часа". 
Лично или чрез компании, взели кредит от КТБ или чиито дългове са купени от 
банката, Цветан Василев стоеше начело на империя от многобройни фирми. Тя 
включваше строителство, машиностроене, производство, телекомуникации, банки, 
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застрахователни и финансови дружества, селско стопанство, търговия, туризъм, 
автомобили, медии и спорт. 
След срива на КТБ в последния месец стана ясно, че иолекалека рухва почти цялата 
пирамида, управлявана от Цветан Василев. БНБ пое контрола върху банката и в 
момента се води проверка доколко в КТБ има налични средства, дали някой не е 
теглил големи суми. Оттам нататък Цветан Василев започна да губи контрола върху 
управлението и бордовете на различните фирми. 
Преди време сигнал за проблеми около банката е подал бившият американски 
посланик 
Джон Байърли до институциите в САЩ. Според него КТБ била гнила ябълка, 
занимаваща се с пране на пари и раздаване на кредити на свързани лица. 
Знаково за Василев беше и случващото се в Тв 7. Ръководството поиска обявяване в 
несъстоятелност заради невъзможност да плаща на контрагентите си. 
Роденият през 1959 г. в Габрово банкер има солидна професионална биография зад 
гърба си. За кратко време от служител в държавен институт в началото на 90-те години 
изведнъж се превръща във финансов тигър и стъпва във всички апетитни сектори на 
икономиката. 
Още през 1992 г. основава финансово-брокерските компании "Бромак" и "Фина-С". 
Впоследствие "Бромак" става емблематична за Василев фирма, защото нейна 
дъщерна е КТБ. Звездата на Цветан Василев изгрява истински в средата на 90-те 
години, когато е назначен за началник на управление "Валутни операции и ликвидност" 
на Централна кооперативна банка, като от 1997 г. е и член на съвета на директорите. 
След това за кратко е началник-управление "Пазари и ликвидност" в ТБ "България 
инвест", преименувана впоследствие на "Алианц България". От средата на 2000 г. 
Цветан Василев вече е председател на У С и изпълнителен директор на 
„Корпоративна търговска банка" АД, а от 2003 г. е мажоритарен собственик на банката 
и председател на нейния надзорен съвет. Тогава за първи път получава и престижната 
награда "Банкер на годината". Отново грабва приза през 2013 г. 
Носи му се слава на човек, който умее да прави свои пари от чуждите и особено от 
държавните. През 2011 г. е избран за Мистър Икономика на сп. "Икономика" за 
цялостен принос за развитието на отрасъла. Тогтава част от журито на конкурса не е 
съгласно и иска прегласуване. Казват обаче, че организаторите на конкурса са щедро 
наградени от победителя, който очаква в Историческия музей да са е появи министър-
председателя Бойко Борисов, за да връчи наградата. Вместо това идва вътрешният 
министър Цветан Цветанов. На ухо част от поканените коментират, че това било за 
удобство на ареста. И действително под негово ръководство за кратко време КТБ се 
превръща в най-бързо растящата банка. Само за 2012 г. активите й са нараснали с 
39% при средно 7% ръст за банковата система. 
Освен КТБ Цветан Василев придоби наскоро и "Креди Агрикол България". Начело на 
борда на директорите бе поставена дъщеря му Радосвета Василева. 
Капиталът й е малко над 80 млн. лв. 
Освен с банки доскоро влиятелният бизнесмен се занимаваше и със застраховане и 
финансово посредничество. Той участва в надзорния съвет на Застрахователно 
акционерно дружество "Виктория". 
Ключова е ролята на бизнесмена и в "Партнер лизинг" и "Б. Л. лизинг", "Инвест 
мениджмънт" и "Хедж инвестмънт България". Заем от 85 млн. лв. към КТБ прикача и 
"Технотел инвест" към клъстера от фирми на Василев. Освен това той е и в съвета на 
директорите на "Мел финанс". 
Общата сума на свързаните с Цветан Василев финансови институции е близо 6 млрд. 
лв. 
Бизнесът му в различни отрасли нараства в последните години. Свързани с Цветан 
Василев компании изникват в почти всяка по-голяма корпоративна или 
приватизационна сделка, а финансирането им под една или друга форма идва от 
същата банка. 
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Перлата в короната на империята на Василев е БТК. Цветан Василев придоби чрез 
фирмата си "Бромак телеком инвест" 45% от акциите на телекома вместо. Останалите 
акционери са руската „ВТБ кепитъл", която държи 34%, и по-дребни инвеститори с 
21%. 
Фигурата на Цветан Василев изплува и в цифровизацията на телевизията в България. 
Той контролира индиректно и Национално управление "Радиотелевизионни станции" 
(НУРТС), твърдят запознати. 
Той имаше участие и в изба "Телиш". 
Името му се свързва и със знакови дружества в областта на търговията. Преди 
половин година стана ясно, че "Петрол" АД е задлъжняло със 195 млн. лв. към 
Корпоративна търговска банка. Поради тази причина беше сменен и бордът на 
директорите на фирмата. 
КТБ изкупи дълговете на множество компании, между които "К и К електроникс", чиято 
собственост е веригата "Техномаркет ".Магазините за битова техника дължаха 290 
млн. лв. на австрийската Райфайзен централбанк. 
Цветан Василев навлезе и в строителния бизнес. Преди две години българската 
компания "АТ инженеринг 2000" купува държавната "Техноекспортстрой" теглейки заем 
от КТБ. "Техноекспортстрой" е емблематична. В миналото - заради работниците, които 
изпращаше на работа в Арабския свят, а сега заради участието си като подизпълнител 
в "Южен поток". Всичките пет български компании, които са избрани за енергийния 
проект, са регистрирани като консорциум на един и същи адрес с КТБ. 
"Техноекспортстрой" има балансова стойност на активите за 255 млн. лева и 
притежава и дялово участие в магистралите "Тракия" и "Хемус". "Интегрирани пътни 
системи" са свързани с " Евробилд проект", който е акционер в КТБ. Така общо в 
пътното строителство Василев управлява 569 млн. лева. 
Близо 2 млрд. лева са активите на компаниите в областта на производството и 
машиностроенето, свързвани с Цветан Василев. С определение на Софийския градски 
съд от 17 юни се допусна като предварителна обезпечителна мярка назначаване на 
временен синдик на "Технологичен център - институт по микроелектроника " (ТЦ-ИМЕ), 
за което Василев сам признава, че е негово. Според индивидуалния отчет на 
дружеството към края на първото тримесечие на 2014 г. то има 870 млн. лв. активи, а 
консолидирано те достигат 1,45 млрд. лв. 
Сред дъщерните дружества на ТЦ-ИМЕ са компании, които са сред големите 
акционери в стъкларските заводи "Рубин" -Плевен, и Сръбска фабрика за стъкло - 
Парачин, Русенската корабостроителница, футболният клуб "Ботев" - Пловдив, и БТК. 
В ТЦ-ИМЕ е акционер и офшорката "И Еф Виинтернешънъл файненшъл венчърс". Тя 
пък участва чрез дъщерната си "Хедж инвестмънт" в сформиран консорциум, учреден 
специално за участие в търг на Агенцията на НАТО за обслужване и доставки. Той 
беше за ремонт на 36 вертолета Ми-17. Проектът е оценен на 120 млн. долара. 
С кредит към КТБ Русенската корабостроителница, "Рубин" и "Гипс" са зависими от 
институцията, в която Цветан Василев беше мажоритарен собственик 
Чрез "КВ-Реал" - фирмата, в която е съдружник Цветан Василев, стана ясно и 
участието му в приватизацията на русенския военен завод "Дунарит". През 2005 г. той 
бе купен за 2 млн. лв. от "Дивал 59", която е собственост на Емил Галов. Той пък е бил 
управител на "КВ-Реал". Когато русенският завод пусна модерна площадка за 
обезопасяване на боеприпаси, на откриването присъстваше и самият Василев. 
Военното производство очевидно е приоритетен отрасъл за бизнесмена, тъй като КТБ 
притежава 66% и от авиоремонтното предприятие "ТЕРЕМ - Георги Бенковски". 
Чрез задължения към КТБ свързани с Василев се оказват още производителят на 
"Грейт Уол" "Литексмоторс" и "Субару моторс", а в борда на директорите на "КИА 
България" доскоро е бил Бисер Лазов, управител и на друго свързано с Цветан 
Василев дружество -"Бромак инвест". Общо в бизнеса с автомобили банкерът е 
управлявал около 66 млн. лева. 
Разностранните интереси на Мистър Икономика се простират и в туризма. Чрез КТБ 
той има участие в "Хелт енд уелнес" АДСИЦ и "Сана спейс хотел Хисаря". 
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Компании около Василев доскоро контролираха и един от най-големите фондове за 
земеделска земя "Агро Финанс" АДСИЦ. Бизнесменът се хвалеше особено и с 
подкрепата си за футболен клуб "Ботев" -Пловдив. Всичко това беше доскоро. Сега му 
остава бизнес за около 1,7 млрд. лева, сочи справка в Търговския регистър. 
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Монитор | стр. 6 | Разширяват Френската и Първа английска гимназия 
18 Юли 2014 
Трета „зелена” детска градина отваря врати от септември 
Ремонтират 58 училища и забавачки в София 
Нов физкултурен салон ще се строи във Френската гимназия догодина. Ще бъде 
разширена и сградата, която делят Първа английска и 112 ОУ „Стоян Заимов”. Това 
съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова по време на проверка на строежа на 
ново школо и детска градина в с. Герман. 
Градоначалникът обясни, че сега учениците във Френската 
играят в салон на последния етаж 
на сградата и нямат нормални условия за спорт. Първа английска ще се разшири с 
нови кабинети и ще има нова топла връзка между корпусите на сградата. Проектите за 
преустройството на училищата вече били почти готови. 
Строящото се школо в Герман ще е 
първото „зелено” в Столична община 
и третото ново след тези в кв.”Стрелбище” и в с. Бусманци. То ще се отоплява с 
термопомпа. 
В него ще учат 120 деца от учебната 2015 – 2016 г. 
„Очаквам кметовете на район Панчарево и на селото да изберат най-модерното 
оборудване за училището”, каза Фандъкова. Изграждането на училището струва на 
общинската хазна 3,4 млн. лв., а харчовете за чинове и дъски ще се покриват от 
бюджета за следващата година. 
Построената в съседство с училището детска градина „Зайченцето бяло” също е 
„зелена”. В нея ще има 5 групи – една яслена и 4 градински за около 125 деца. 
Това ще е единствената детска градина в селото.Предишната беше разрушена, 
защото пострада тежко от земетресението през май миналата година. Оттогава децата 
се превозват до забавачка в Казичене. Според Фандъкова недостиг на места в 
детската градина в Герман няма да има, защото в новата ще има една група в повече. 
Строителството на новата забавачка струва 2,3 млн. лв. 
„Строим 7 сгради на детски градини. Ремонтираме 58 забавачки и училища със 
средства от различни източници. 
Близо 50 млн. лв. ще инвестираме в училища и детски градини 
за строителство и ремонти. Това са около 40% от собствените приходи на общината, 
които влагаме в капиталовата програма”, обясни Фандъкова. 
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19 минути | стр. 5 | ИЗПЛАЩАТ 2,4 МЛН.ЛВ. НА РАБОТНИЦИТЕ НА АМ ХЕМУС 
18 Юли 2014 
2,4 млн. лв. обещаха на Автомагистрали-Черно море от Агенция Пътна 
инфраструктура. Съгласно сключеното споразумение между директора на дружеството 
и синдикалната организация на КНСБ във вторник ще започне и изплащането на 
дължимите трудови възнаграждения за май 2014 г. В същото време работещите 
запазват готовност за стачни действия до пълното издължаване на заработените суми. 
Вчера те отново спряха движението на пътен възел Белокопитово на автомагистрала 
Хемус. 
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24 Часа | стр. 8 | Пътен възел за 2 млн. лв. отпушва тапата при Бургас 
18 Юли 2014 
„Създадохме проекта „Далечен северен обход на Бургас", защото е немислимо само 
след три часа път от София до Бургас още толкова да пътуваме от входа на града, за 
да стигнем до курортите, с което туризмът се затруднява." Това заяви министър 
Десислава Терзиева вчера при пускане на пътен възел „Българово". 
Съоръжението за 2 млн. лв. прави възможно придвижването от София към 
крайбрежието северно от Бургас, без да се влиза в областния център. Терзиева 
благодари на осъществилите проекта, като подчерта, че миналия месец е имало 27 
дъждовни дни. 
Шефът на пътната агенция Стефан Чайков посъветва шофьорите да се възползват от 
възела до Българово, въпреки че пътищата след него са от по-нисък клас, тъй като 
осигуряват по-спокойно придвижване. Пътният възел дава възможност на 
преминаващите да ползват северния обход през Миролюбово - Каблешково -Ахелой, а 
другият вариант е от края на септември да се ползва т.нар. далечен южен обход през 
Долно и Горно Езерово, който извежда трафика през жк „Меден рудник" и оттам към 
курортите на юг от Бургас. Очакванията са 40-50% от трафика да се пренасочат по 
тези пътища. 
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България днес | стр. 8 | Пътен възел отпуши Бургас 
18 Юли 2014 
Пътният възел „Българово" при км 352 на АМ „Тракия" в област Бургас бе открит вчера 
от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева. 
Проектът се финансира от държавния бюджет с 2 млн. лв. и е ключов за Южното 
Черноморие, тъй като улеснява пътуването на север и юг от Бургас, каза Терзиева. 
Преди две седмици бе завършен и ремонт за 4 млн. лв. на направлението 
Миролюбово-Каблешково-Тънково-Слънчев бряг. 
„Северният обход на Бургас бе реализиран за рекордно кратко време като 
алтернатива за придвижването към курортите на север от града и в посока Варна. 
Целта ни бе това лято да избегнем тапите, които се образуваха на входа на Бургас 
след пускането на магистрала „Тракия", отбеляза Терзиева. 
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Капитал Daily | стр. 2 | ДЕНЯТ 
18 Юли 2014 
ЩЕТИТЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ОТ НАВОДНЕНИЯТА ВЧЕРА В 
ПРИМОРСКО И СОЗОПОЛ СА ЗА ОКОЛО 3 МЛН. ЛВ., съобщи министърът на 
регионалното развитие Десислава Терзиева, цитирана от пресцентъра на 
ведомството. Комисията продължава огледите, за да прецизира оценката си. 
Отделени са 1.5 млн. лв. за ремонт на пътя между Сарафово и Бургас, съобщи 
Терзиева и допълни, че той ще започне през септември след края на активния летен 
сезон. Министърът откри днес официално пътния възел Българово при км 352 на 
автомагистрала „Тракия“. По него трафикът към населените места северно от Бургас 
ще бъде отклоняван много преди града, ще се спестява време на пътуващите и ще се 
подобри безопасността им. Проектът се финансира от държавния бюджет с 2 млн. лв. 
ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПОДПИСА 47 ДОГОВОРА С БИОПРОИЗВОДИТЕЛИ, съобщиха 
от институцията. С тях ще бъде финансирано засаждане на нови градини с круши, 
праскови, сливи и ягоди. Одобрените проекти са по мярката за модернизиране на 
земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 
Повечето от тях са на биостопанства, които ще отглеждат по биологичен път също и 
орехи, бадеми, рози, шипки и зеленчуци. Друга част от инвестициите са за биологични 
лозя, лавандула и маслодайна роза. Със субсидиите ще бъде купено основно 
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оборудване. Предстои във възможно най-кратки срокове да бъдат подписани и 
останалите проекти до пълния бюджет на мярката от 88.4 млн. лв., както и 
наддоговаряне, уверяват от фонда. Заедно с парите, които фермерите инвестират 
самостоятелно, общата стойност на проектите ще достигне 194 млн. лева. 
В ЧЕТВЪРТЪК БЕ ПУСНАТО ДВИЖЕНИЕТО ПРЕЗ ПРОХОДА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА 
ВСИЧКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, съобщи агенция „Пътна инфраструктура“. 
Възстановено е пътното платно, укрепени са свлачищата и срутищата, обезопасени са 
скалните откоси. Проходът беше затворен на 20 юни заради активизирани от поройни 
дъждове свличания на големи количества скална и кална маса върху пътното платно. 
Ремонтът бе извършен по договора за текущ ремонт и поддръжка от 
пътноподдържаща фирма за област Велико Търново - „Пътни строежи-Велико 
Търново“ АД. Стойността на аварийно-възстановителните работи е 2.840 млн. лв. с 
ДДС. 
КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД (ВКС) ЩЕ СА 
ИЗВЕСТНИ ДО КРАЯ НА ЮЛИ, а изборът ще е на 25 септември, реши ВСС. На 
практика по този начин кадровиците на Темида скъсиха срока, в който магистратите ще 
могат да излъчат свой предпочитан кандидат за мястото на Лазар Груев (на снимката). 
Процедурата ще бъде открита на 24 юли, а възможност за номинации ще има на две 
поредни заседания на ВСС на 30 и на 31 юли година. След това съветът, а и цялата 
съдебна система излиза във ваканция. Така изборът ще е преди насрочените (поне 
засега) на 5 октомври парламентарни избори, като от комисията по правни въпроси 
към ВСС предложиха процедурата да се открие на последното заседание на съвета - 
31 юли, а изборът да е или на 9, или на 11 октомври. То обаче беше отхвърлено. 
РУСЕ Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ГРАД, В КОЙТО ЩЕ ИМА НЕ ПРОСТО АЛЕИ, А 
РАБОТЕЩА ВЕЛОСИПЕДНА МРЕЖА, представляваща неразделна част от общия 
градоустройствен план. Това съобщиха от общинския съвет. Със свое решение 
местната власт утвърди старта на изграждането на първите 14 км от велопроекта 
„Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“. Той се финансира с 
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие“. 
Стойността му е над 29 млн. лева. 
ПЪТЕН ВЪЗЕЛ БЪЛГАРОВО, КОЙТО ЩЕ ОБЛЕКЧИ ТРАФИКА КЪМ КУРОРТИТЕ ПО 
ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ, ВЕЧЕ Е ОТВОРЕН ЗА ДВИЖЕНИЕ. Съоръжението е 
изградено при километър 352 от магистрала „Тракия“ и от него потокът от автомобили 
директно се отклонява към Слънчев бряг и останалите курорти на север от Бургас през 
селата Миролюбово, Каблешково и Тънково. Инвестицията от бюджета е 2 млн. лв. 
Изпълнител на строителството е „Трейс груп холд“. На пускането на обекта 
присъстваха министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и 
председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ Стефан Чайков. 
ГРАДУШКАТА В СОФИЯ ОТ МИНАЛАТА СЕДМИЦА БИЛА НАНЕСЛА ЩЕТИ НА 44 
АВТОМОБИЛА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, а до началото на 
следващата година службата щяла да купи 20 нови коли за 1.4 млн. лева, съобщи по 
bTV началникът на отдел „Автотранспорт“ полк. Злати Райков. Между двете събития 
обаче нямало пряка връзка. Пострадалите лимузини се ремонтират по график, но това 
затруднява значително обслужването на возените от НСО лица. Поръчката на нови 20 
автомобила се налагала заради амортизирано стта на част от използваните. 
Деветдесет процента от използваните сега коли са купени между 1996 г. и 2006 г., като 
били морално остарели и технически амортизирани. 
ПЪТНИЧЕСКИ САМОЛЕТ С 300 ДУШИ НА БОРДА ПАДНА В УКРАЙНА 
ПЪТНИЧЕСКИ САМОЛЕТ „БОИНГ-777“ НА МАЛАЙЗИЙСКИТЕ АВИОЛИНИИ ПАДНА В 
ИЗТОЧ НА УКРАЙ НА, НЕДАЛЕЧ ОТ ГРАНИЦАТА С РУСИЯ, СЪОБЩИХА 
СВЕТОВНИТЕ АГЕНЦИИ. СЪВЕТНИК НА УКРАИНСКИЯ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР 
КАЗА ПРЕД „ИНТЕРФАКС“, ЧЕ ВСИЧКИ НА БОРДА СА ЗАГИНАЛИ. САМОЛЕТЪТ ПО 
ЛИНИЯТА АМСТЕРДАМ - КУАЛА ЛУМПУР Е БИЛ С 280 ДУШИ И 15-ЧЛЕНЕН ЕКИПАЖ 
УКРАИНСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ ЗАЯВИ, ЧЕ ТЕЛА 
СЕ ОТКРИВАТ В РАДИУС ДО 15 КМ ОТ МЯСТОТО НА КАТАСТРОФАТА, ВИДЕНИ СА 
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ПОНЕ 100 ТЕЛА. ПОЯВИХА СЕ ИНФОРМАЦИИ, ЧЕ САМОЛЕТЪТ Е СВАЛЕН ОТ 
РАКЕТА ЗЕМЯ-ВЪЗДУХ, НО ИНФОРМАЦИЯТА ТАКА И НЕ СЕ ПОТВЪРДИ. 
МАЛАЙЗИЙСКИТЕ АВИОЛИНИИ ПОТВЪРДИХА, ЧЕ ЗА ПОСЛЕДНО 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА САМОЛЕТА Е БИЛО РЕГИСТРИРАНО НАД 
УКРАИНСКОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО. УКРАИНСКИЯТ ПРЕМИЕР АРСЕНИЙ 
ЯЦЕНЮК Е НАРЕДИЛ РАЗСЛЕДВАНЕ НА КАТАСТРОФАТА И Е ПОТВЪРДИЛ, ЧЕ 
САМОЛЕТЪТ Е ИЗЛЕТЯЛ В АМСТЕРДАМ. 
66 лв. приблизително ще е месечният размер на целевата помощ за отопление за 
предстоящия отоплителен сезон, съобщиха от социалното министерство. Според 
институцията така помощта реално се увеличава с 9%. 
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Капитал Daily | стр. 10 | САЩ не бива да прекаляват с употребата на наказания 
18 Юли 2014 
Санкциите могат да бъдат ефективни само ако не се прекалява с тях, предупреждава 
колумнистът на Reuters Джон Кемп. Твърде честата им употреба кара опонента да 
разработва контрамерки и първото, което може да се очаква сега, е да пренасочат 
финансовите си транзакции извън САЩ не само руските компании, но и тези от 
десетки други държави, които по един или друг повод са наказани от Вашингтон. 
Така може да се появи финансова система, паралелна на американската, но от която 
се възползват засегнати компании с внушителни ресурси (енергийните гиганти на 
Русия или банковите групи на Швейцария) или държави, които за САЩ е трудно да 
пренебрегват (Иран и Индия). 
След рекордната глоба за банковата група BNP, признала, че години наред е 
нарушавала санкции, през юли френският финансов министър Мишел Сапен призова 
глобалните плащания да се дистанцират от долара. Ръководството на френския 
петролен гигант Total повтори този призив, макар че работи със суровина, която се 
търгува изключително в долари. Изолирането от американската валута помага и за 
изолиране от влиянието на американската политика. “Компании като нашата са с 
вързани ръце, защото продаваме доста в долари, но невинаги искаме да си имаме 
работа с всичките американски правила и регулации”, казва пред Financial Times 
френски индустриалец, пожелал анонимност. 
Какво може да стане? 
Но могат ли изобщо да направят нещо реално тези страни срещу статуквото? 
Доларови плащания извън САЩ биха изисквали ликвидност, каквато може да осигури 
единствено Федералният резерв. Затова остава алтернативата да се прибегне до евро 
или юани при разплащанията за стоки и услуги. А за да бъдат привлекателни еврото и 
юанът, се изисква тези валути да са с много солидна ликвидност и разнообразни 
клиенти. Колкото по-дълъг и разнообразен става списъкът на компаниите и държавите, 
санкционирани от САЩ, толкова по-разнообразни потенциални клиенти ще има за 
алтернативните валути. Изграждането на конкурентна на САЩ финансова архитектура 
е трудно и скъпо, но по един или друг начин ЕС, Швейцария, Русия и Китай опитват да 
заемат по-голям дял от глобалните финансови услуги и пазара за плащания и имат 
интерес да ги пренасочат извън юрисдикцията на Вашингтон. Каквото и да си мислят 
политиците в САЩ, доминиращото положение на страната им не е гарантирано до 
края на света. Историята показва как се е преминавало от испански песети, през 
британски лири към американски долари. Такава промяна започва бавно и невидимо, 
но бързо се ускорява. 
Логика на санкционирането 
Има признаци, че американските лидери осъзнават опасностите и са особено 
внимателни при санкционирането на компании и физически лица от Китай – страна, 
която е важен търговски и финансов партньор, както и потенциален противник, 
разполагащ с икономически и политически потенциал да брани интересите си. 
Логиката е елементарна – санкциите остават ефективни само ако цената на 
съобразяването с тях е по-ниска от разходите по намиране на начини за 
заобикалянето им. Тези разходи са пряко свързани с честотата, с която се налагат 
санкции. 
Ако наказанието се използва рядко, разходите за спазването му са ниски и, общо 
взето, не си струва да се влагат значителни ресурси в канали за заобикалянето му. Но 
ако санкциите зачестят, растат и разходите по прилагането им, както и мотивите да 
отделиш повече време и средства за избягването им. За максимален ефект от санкции 
употребата им трябва да бъде инцидентна - в момента, в който те станат норма, 
финансовата система ще се пригоди да работи около тях. 
Понятно е, че при сегашната администрация във Вашингтон се въздържат от употреба 
на военна сила и предпочитат да преследват външнополитически сили със средства 
като санкциите. Но САЩ не могат едно-временно да прибягват често до финансови 



 
Преглед на медиите 

18.07.2014 г./петък 
 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

санкции и да искат да остават доминиращ център за финанси и разплащания, казва 
Джон Кемп. 
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Капитал Daily | стр. 20 | Инфлацията в еврозоната остава ниска 
18 Юли 2014 
Инфлацията в еврозоната очаквано се е задържала на ниски нива през юни, като 
поскъпването на тютюневите изделия, ресторантите и наемите не е успяло да 
компенсира спадащите цени на плодовете, зеленчуците и телекомуникациите. През 
миналия месец потребителските цени в 18-те държави, използващи еврото, са 
нараснали едва с 0.1% спрямо май. Така инфлацията на годишна база остава на ниво 
от 0.5 на сто, колкото и за предишния месец, показват данните на Евростат. 
Опасна зона 
От миналия октомври инфлацията във валутния съюз остава под 1%, което ниво е 
определяно от Европейската централна банка като опасна зона заради риска от 
изпадане в дефлация. Ръководената от Марио Драги институция е заложила цел за 
инфлация от малко под 2 на сто, но според собствените й прогнози няма да може да я 
постигне в скоро време. 
На месечното си заседание през юли ръководството на ЕЦБ остави паричната си 
политика непроменена. Месец по-рано централната банка понижи основните си лихви 
до рекордно ниски нива, като по депозитите за пръв път бяха наложени негативни 
лихвени нива. В изявленията си след това Марио Драги даде да се разбере, че има 
готовност и за печатане на пари по модела на Федералния резерв в бъдеще, за да се 
предотврати дефлацията. Банката следи и курса на еврото, като запазва готовност да 
действа, ако единната валута поскъпне прекалено. 
Основната инфлация, която не включва нестабилните цени на продукти като енергията 
и необработените храни, също остава на нивото си от май – 0.8 на сто. За разлика от 
еврозоната, в целия Европейски съюз се отчита леко повишение на потребителските 
цени през юни – с 0.7% спрямо 0.6 за предишния месец. 
В рамките на съюза дефлация се отчита в България (-1. 8%), Гърция (-1. 5%), 
Португалия (- 0.2%), Унгария и Словакия (по -0.1%). Най-висока инфлация пък се 
отчита във Великобритания (1.9%), Австрия (1.7%) и Люксембург (1.2%). Най-голямата 
европейска икономика Германия също отчита годишен темп на инфлация от над 1% . 
Строителен сектор 
В четвъртък бе публикувана и статистика за строителния сектор в региона през май. 
Сезонно изгладените данни показват свиване на строителството с 1.6% в ЕС и 1.5% в 
еврозоната на месечна база. През април бе отчетено повишаване на строителството в 
двете зони със съответно 0.3 и 0.4 на сто. На годишна база през май обаче има ръст от 
3.2% в ЕС и 3.5% във валутния съюз. Най-голям спад на строителството се наблюдава 
в Германия (-4.9%), Полша (-3.9%), Словения (-3.7%) и Чехия (-3.6%). Значително 
повишаване има в Унгария (2.3%), България (1.7%), Словакия (1.6%) и Испания (1%). 
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Дума | стр. 5 | ОТМЕНИХА БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В ПРИМОРСКО 
18 Юли 2014 
Бедственото положение в Приморско е отменено, обяви кметът на общината Димитър 
Германов вчера. Реките се оттеглиха, а пътищата са проходими, уточни той. “До късно 
през нощта срещу четвъртък екипите са работили за отводняване на къщи и хотели, 
сега са останали само единични обекти, които имат нужда от такава помощ. Усилията 
ще бъдат насочени към възстановяване на нарушени части от пътната инфраструктура 
в Приморско и селата Веселие и Ясна поляна”, допълни Германов. Според него 
причините за бедственото положение в общината са голямото количество дъжд от над 
100 л/кв.м, който се изля за няколко часа и старата канализация на Приморско не успя 
да поеме голямото количество вода. Специална комисия започва оглед на щетите и до 
дни ще е ясен анализът за това колко обекта са пострадали, поясни Германов. ДУМА 
припомня, че в сряда сутринта реките Ропотамо и Дяволска преляха в Приморско, 
обявено бе бедствено положение. Пътищата в района на Созопол, Приморско, Царево 
бяха блокирани от вода и паднали дървета. Приземните етажи на хотелите и 
плажовете по крайморската ивици бяха залети. В Бяла дъждът наводни къщи и 
мазета, водата течеше по улиците като река. 
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Дума | стр. 7 | Отвориха Прохода на Републиката 
18 Юли 2014 
Възстановено е движението за всички моторни превозни средства през Прохода на 
Републиката, след завършването на аварийно-възстановителни работи, съобщи 
агенцията “Пътна инфраструктура” (АПИ). 
От АПИ припомнят, че движението през прохода беше спряно на 20 юни заради 
активизирани от поройни дъждове свличания на големи количества скална и кална 
маса върху пътното платно. Ремонтът е извършен по договора за текущ ремонт и 
поддръжка от пътноподдържаща фирма за област Велико Търново - “Пътни строежи-
Велико Търново” АД. Възстановено е пътното платно, укрепени са свлачищата и 
срутищата, обезопасени са скалните откоси. 
Стойността на извършените аварийно-възстановителни работи е 2 840 272,32 лв. с 
ДДС, информират от агенцията. 
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Дума | стр. 7 | ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „БЪЛГАРОВО” ПРЕМАХВА ТАПАТА НА ВХОДА НА 
БУРГАС 
18 Юли 2014 
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри официално пътен 
възел “Българово” АМ “Тракия” в област Бургас, съобщиха от МРР. 
Проектът се финансира от държавния бюджет с 2 млн. лв. Министърът подчерта, че 
пътният възел е ключов проект за Южното Черноморие, който ще реши редица 
проблеми на региона и същевременно ще улесни достъпа на хиляди туристи до 
плажовете на север и юг от Бургас. Преди дни бе завършен и така нареченият далечен 
северен обход на Бургас - направлението Миролюбово-Каблешково-Тънково-Слънчев 
бряг. 
“Целта ни бе това лято да избегнем тапите, които се образуваха на входа на Бургас 
след пускането на магистрала “Тракия”. За мен е недопустимо от 
София до Бургас да се стига за малко повече от 3 часа, а на входа на града да се чака 
в тапа по 2-3 часа. Затова направихме проект, осигурихме финансиране и построихме 
пътния възел”, отбеляза Терзиева. Така трафикът към северните за Бургас 
туристически центрове ще бъде отклоняван много преди града и ще спести време на 
пътуващите. 
Пред журналисти министърът на регионалното развитие съобщи, че проливните 
дъждове в Бургаска област по предварителна оценка са нанесли щети по 
републиканската пътна мрежа за около 3 млн. лв. В момента комисия извършва 
детайлен оглед, за да направи окончателна оценка. Тя увери, че ще бъдат предприети 
всички мерки за бързо отстраняване на щетите по републиканските пътища в региона. 
Осигурени са 1,5 млн. лв. за ремонт на пътя между Сарафово и Бургас. Той ще 
започне през септември, след края на активния летен сезон. 
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Дума | стр. 22 | За кой ли грях? 
18 Юли 2014 
О,Боже! За кой ли грях ръка всесилна повдигна Ти и нас наказа? 
Това е поантата в “Градушка” - едно от най-силно въздействащите стихотворения на 
Пейо Яворов, в което великият поет изразява социалната драма на българина от края 
на Х?Х век. 
Само преди малко повече от две десетилетия изглеждаше, че мистичният страх от 
природните бедствия е изчезнал завинаги от нашите земи. Не защото сушата, 
градушката или поройните дъждове бяха изчезнали. А защото имаше напоителни и 
отводнителни канали, ракети за борба с градушките и други защитни съоръжения, 
както и гарантирана държавна помощ за пострадалите. И българинът вече не се 
бореше с природните бедствия с молитви, а с построеното от обществото. По същия 
начин рязко намаля детската смъртност - един показател, по който преди 1944 г. 
България беше на дъното не само в Европа, а дори и на Балканите. Детската 
смъртност намаля, защото децата вече не се раждаха по нивите, а в новопостроените 
родилни домове. Маларията изчезна не заради молитвите на родителите на болните 
деца, а защото бяха пресушени блатата. Така се сбъдваха мечтите на няколко 
поколения българи. Сякаш вече нямаше грехове, за които Бог да ни наказва. Сега е 
друго време. Време, в което “опорните точки” на демокрацията са събития като 
подпалването на Партийния дом през 1990 г. и опустошаването на парламента седем 
години по-късно, седемдневните мъки за взривяването на построения за шест дена 
мавзолей и хвърлянето на камъни по “белия автобус” през миналата година. 
А дали точно тези “опорни точки” на българската демокрация не са и греховете, заради 
които всеки дъжд се превръща в наводнение, а всяка градушка в опустошение. 
Каналите били запушени, нямало пари за ракети против градушките, имало незаконно 
строителство, заради което се препълнило дерето във Варна, не се знаело кой е 
собственик на стената и кой на водата на язовира, който предизвика наводнението 
през миналата година в село Бисер, а и без градушка или суша повечето домати в 
нашите магазини са вносни, въпреки че преди 1989 г. България беше най-големият 
износител на домати в Европа. 
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В крайна сметка не се ли отказахме от честния и съзидателен труд с твърдението, че 
държавата е лош стопанин. Не вкарахме ли търговците в храма с обяснението, че 
пазарът ще регулира всичко? Ако си отговорим на тези въпроси, може би ще разберем 
и “За кой ли грях ръка всесилна повдигна Ти и нас наказа”. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Репортер | стр. 15 | Армани отпразнува двоен юбилей на подиума 
18 Юли 2014 
Световноизвестният дизайнер Джорджо Армани, този месец чества двоен юбилей -
навърши 80 години и 40 лета в модния бизнес. 
Вместо да събере куп знаменитости на пищно празненство за празника си, модният 
гуру празнува двойния си юбилей на котешката пътечка по време на дефилето есен -
зима 2014/2015, което бе част от седмицата на модата в Париж. „На прага съм пред 
моята 80-годишнина и 40-годишнината от създаването на марката ми. Двойната 
годишнина е важно събитие, което обединява неизбежно в моя случай личното и 
професионалното", каза котюриерът пред италианския вестник II sole 24 ore в 
навечерието на двойния си празник и добави, че няма никакво намерение да се 
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оттегля от бизнеса. „Имам още много енергия и проектите ми за бъдещето са 
съсредоточени върху творческото в колекциите и върху глобалната стратегия". 
Когато преди една година се зашумя около въпроса кой ще го наследи Джорджо А р м 
а н и увери, че „всичко е под контрол" и отдавна планира какво ще стане след него. 
празник на модния подиум. 
Независимо, че вече е на 80 години, той продължава да твори, участва в дефилета и е 
смятан за законодател на модата. През 2013 г. фирмата на дизайнера има рекордните 
приходи от 2,186 милиарда евро. 
Сега пред моделиера стои предизвикателството да създаде униформите на 
италианския отбор за летните Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. 
Армани, който е родом от Пиаченца, навлиза в света на модата като революционер. За 
него критиците казват, че колекциите му винаги са актуални, а понякога, дори 
изпреварват времето си. 
Първата си колекция pret-a- porter 
Армани представя на 24 юли 1975 г. Тогава слага начало на модната си къща, която 
основава заедно със своя спътник в живота Серджо Галеоти. 
Сдържаният и строг стил на дизайнера се хареса на много филмови звезди, които 
носят негови облекла на червения килим. На творчеството му са посветени изложби, а 
освен това Армани е работил и за Холивуд - в негови облекла се е снимала цяла 
плеяда знаменитости, от Ричард Гиър във филма .Американско жиголо" до Леонардо 
ди Каприо във „Вълкът от Уолстрийт". 
Котюриерът признава, че за него модата е всичко -той никога няма да изостави 
модната си къща и да се откаже от проектиране на колекции облекло. 
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Сега | стр. 5 | Пороят на Южното Черноморие нанесе щети за поне 3 млн. лв. 
18 Юли 2014 
Щетите на републиканските пътища след пороя, който заля няколко общини по 
Южното Черноморие, засега са оценени на 3 млн. лв., съобщи регионалният министър 
Десислава Терзиева. Преди ден Приморско и Бяла бяха в бедствено положение, след 
като проливни дъждове доведоха до преливането на реките Дяволска и Ропотамо, 
пометоха пътища, хотели и плажове. Вчера обстановката се успокои, а екипите 
работят по отстраняване на пораженията, основно по инфраструктурата, съобщи 
кметът на Приморско Димитър Германов, цитиран от "Фокус". По думите на кмета 
основната причина за създалата се ситуация е огромното количество дъжд, но и 
старата канализация в Приморско. Кметът на Бяла Анастас Трендафилов също 
коментира, че обстановката се нормализира, но има значителни щети. 
Вчера Терзиева се похвали, че за последните две седмици са завършени два ключови 
ремонта за района. Единият проект е пътният възел "Българово", който се финансира 
с 2 млн. лв. от държавата. По думите на министъра той ще улесни достъпа на хиляди 
туристи до плажовете на север и юг от Бургас. Преди две седмици пък беше завършен 
и ремонт за 4 млн. лв. на т.нар. далечен северен обход на Бургас. "Той е алтернатива 
за придвижването към курортите на север от Бургас и в посока Варна. Целта ни бе 
това лято да избегнем тапите, които се образуваха на входа на Бургас след пускането 
на магистрала "Тракия". За мен е недопустимо от София до Бургас да се стига за 
малко повече от 3 часа, а на входа на града да се чака по 2-3 часа", отбеляза 
Терзиева. Въпреки хвалбите от правителството управата на Бургас настоява за друг 
проект. В началото на седмицата кметът Димитър Николов поиска от държавата 
спешно да се доизгради пътен възел "Запад" с обходен път, който да извежда транзит 
движението от автомагистрала "Тракия" към Южното Черноморие, защото в противен 
случай Бургас ще се превърне в капан за хора и автомобили. В момента от четири 
коли три минават само транзитно през града на път за други градове, а този трафик 
нанася както щети, така и проблеми на града. За проекта има правителствено решение 
за близо 21 млн. лв., но са отпуснати само 4 млн. лв. 
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Сега | стр. 6 | Строителите обявиха бойкот заради спрените европари 
18 Юли 2014 
Само по ОП "Околна среда" не са разплатени около 1 милиард лева 
Строителните обекти, финансирани по оперативните програми, са изправени пред риск 
да бъдат блокирани. Заради забавени плащания от държавата и от общините към 
строителите, вчера Камарата на строителите призова членовете си да замразят 
обектите. От камарата се позовават на възможността по наредба към Закона за 
устройство на територията, която позволява обектите да се издадат при неизпълнение 
на договора от някоя от страните. 
Най-застрашени са водните обекти по ОП "Околна среда", която Брюксел замрази през 
ноември миналата година. По думите на финансовия министър Петър Чобанов 
забавени са плащания от около 1 милиард лева, включително и от миналата година. 
От Камарата на строителите твърдят, че финансовото министерство е прекратило от 
около 6 седмици и плащанията от държавния бюджет, които трябва да се правят, 
докато се отпушат програмите. Финансовият министър категорично отрече това. 
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Според справката на ведомството плащания се извършват по всички програми с 
изключение на спряната "Околна среда", но сумите не са големи. 
Камарата призова фирмите да замразят обектите, след като от институциите не са 
откликнали на общото им искане с общините за среща и намиране на изход от 
ситуацията. "Предвид липсата на адекватна реакция от отговорните институции 
камарата препоръчва строителните компании да пристъпят при спазване на 
българското законодателство към процедура за подписване на Акт обр. 10 по Наредба 
3/2003 г. за спиране на строителството до намиране на решение за възстановяване на 
финансирането на проектите по европейските програми", пишат от камарата. 
Общините също са притеснени, коментираха от сдружението, защото, ако прекратят, 
макар и временно, договорите заради липсата на финансиране, след това 
управляващите органи могат да им наложат финансови корекции заради забавянето. 
"Получаваме всеки ден питания от разтревожени фирми в тежко финансово 
положение, които не знаят какво да правят, защото не им се плаща. Ние също не 
знаем каква е сумата на забавените плащания. Поискали сме информация по достъп 
до обществена информация от всички оперативни програми", коментира пред "Сега" 
изпълнителният директор на камарата Иван Бойков. Всички обекти, финансирани от 
еврофондовете, трябва да приключат до октомври 2015 г. 
Според бившия екоминистър Искра Михайлова "Околна среда" трябваше да бъде 
пусната от Брюксел през март, след това срокът стана юни. Последният срок, който 
обяви и Чобанов за възстановяване на плащанията, е края на този месец. "Няма как да 
се съглася с катастрофичната оценка за еврофондовете. До средата на годината сме 
сертифицирали и поискали от ЕК да бъдат възстановени 1.6 милиарда лева по 
оперативни програми при годишен план от 3 милиарда лева. До момента са 
възстановени 1 милиард лева. Има една замразена програма, по която очакваме 
размразяване и по нея има забавени плащания за един милиард лева, включително от 
миналата година. Очакваме най-късно до края на юли - началото на август 
плащанията по ОПОС да бъдат възстановени. Първата сума е 470 милиона лева, а до 
края на месеца ще бъде подаден и сертификат за други 200 милиона лева. С това 
плащанията ще влязат в нормалния си ритъм", коментира финансовият министър пред 
депутатите. Другата спряна програма е "Регионално развитие", като при нея се очаква 
отблокиране най-рано през есента. По нея Брюксел ни замрази средства в размер на 
около 640 милиона лева. От регионалното министерство казаха, че плащат по всички 
проекти независимо от спрените пари. 
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Стандарт | стр. 7 | Трафикът за Сънито заобикаля Бургас 
18 Юли 2014 
Автомобилният трафик от автомагистрала "Тракия" към Слънчев бряг вече е изведен 
извън Бургас. Потокът към курорта ще тече през пътен възел "Българово", който бе 
официално открит в четвъртък. За официалната церемония край морето пристигна 
министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. На нея присъстваха 
кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Павел Маринов и 
председател на АПИ инж. Стефан Чайков. Според инж. Чайков пътният възел дава 
възможност на преминаващите през него да използват северния обход през 
Миролюбово Каблешково - Ахелой. Така те могат да стигнат до Слънчев бряг, без да 
се налага да минават през Бургас. 
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Стандарт | стр. 7 | Влизаме в Гърция и през Рудозем 
18 Юли 2014 
Сигурен съм, че следващата година ще започне изграждането на пътя ГКПП Рудозем-
Димарио, обяви губернаторът на Смолян Димитър Кръстанов. По думите му за пръв 
път гръцката страна даде зелена светлина на проекта за граничен пункт, за който 
българската страна отдавна е изпълнила всички поети ангажименти. Става дума за 
строителството на второкласен път с размери 7.5 м на 10.5 м с банкетите, от 
границата над Рудозем към село Димарио. Българската и гръцката част от този проект 
- от ГКПП до село Димарио, и реконструкцията на пътищата от българска страна 
възлизат на около 30 млн. евро. 30% от парите по ОП "Европейско териториално 
сътрудничество" за следващите 6 г. ще бъдат за пътна инфраструктура, договори се в 
Солун Кръстанов. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Стандарт | стр. 8 | Тайнствени дарители вдигнаха храм 
18 Юли 2014 
Само за една година в двора на Лопушанския манастир е издигната нова църква, 
съобщиха от Видинската митрополия. Средства за това са дали дарители от София, 
които настояват за анонимност. 
Вторият храм отваря врати за богомолците век и половина след първия. Сегашният е 
построен през 1850-а от архимандрит Дионисий и също с помощта на дарители. Той е 
умалено копие на църквата в Рилската света обител. Новият храм е в стила на 
храмовото строителство от времето на първото българско царство. В не го е поставен 
мраморен олтар и иконостас, дело на каменоделци от град Карере, Италия, известни с 
изкусна изработка на каменни олтари. Иконите са дело на художничката Елена 
Велкова от Берковица, мозайките на Мария Николова от Видин. Самият храм е вдигнат 
от майстори строители от Белоградчик, Берковица и Монтана. Заеднос изграждането 
на храма тече и дострояването на монашеското крило и оформянето на двора. В това 
крило ще бъде открита зала за срещи с миряни и за беседи на духовнатематикас 
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посетителите на манастира. Именно в Лопушанския манастир бе открита зазидана 
икона на Света Богородица след пророчески сън на столичанка. 
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Телеграф | стр. 6 | Застраховат плажовете cpещу бедствия 
18 Юли 2014 
Плажовете трябва да се застраховат срещу бедствия. Обсъжда се това да залегне 
като изискване в концесионните договори, съобщи регионалният министър Десислава 
Терзиева. 
Тя откри вчера ключовия пътен възел Българово, който извежда трафика към Слънчев 
бряг и Несебър извън Бургас. "Ще пусна писмо до кметовете 50% от концесионното 
възнаграждение, което отива при общините, да бъде вложено във възстановяване на 
плажовете,,, каза още Терзиева по повод пораженията от потопа, връхлетял Южното 
Черноморие. Подобно писмо е било пуснато преди време и за плажовете на север. 
Обсъжда се вариант да бъде намалена таксата за това лято, която концесионерът на 
Южния плаж в Приморско трябва да внесе в държавата. Според министър Терзиева 
трябва да има специален фонд за подпомагане на бедстващи райони след природни 
катаклизми. Потопът в района на Приморско и Созопол е нанесъл щети по пътищата 
за около 3 млн.лв., каза тя. Ситуацията в общините постепенно се нормализира след 
пороите. Отводняват се приземните етажи на повече от 20 хотела и 
над 40 търговски обекта в Приморско. Най-притеснени са собствениците на 
туристически лодки по Дяволската река. „Големите катамарани, с които разхождаме 
летовниците, заминаха. 20-30 лодки потънаха, добре че водата скъса дюните, иначе 
щеше да стане още по-зле. За нас сезонът приключи, това е. Оттук нататък дават само 
дъжд", коментира Страхил Иванов, който заедно с партньора си Здравко Василев 
возят туристи с корабчета и яхти. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Телеграф | стр. 6 | Пускат Хаинбоаз и къс път до Слънчев бряг 
18 Юли 2014 
Две важни трасета отвориха от пътната агенция вчера в разгара на натоварения летен 
сезон. 
В 11 ч. бе възстановено движението през Прохода на Републиката, пътят през който 
бе сринат от потопа на 19 юни. Тогава заради поройните дъждове върху трасето се 
свлякоха тонове кална и скална маса. Възстановено е пътното платно, укрепени са 
свлачищата и срутищата, обезопасени са скалните откоси, съобщиха от пътната 
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агенция. Ремонтът струва 2,8 млн. лв. - пари от бюджета на агенцията. Също вчера за 
движение бе открит и новият пътен възел на магистрала „Тракия. при Българово. С 
него се осъществява директна връзка от нефтената рафинерия на Лукойл, до 
магистралата, както и пряк маршрут от магистралата до курортните райони северно от 
Бургас. Така до Поморие, Несебър и Слънчев бряг ще може да се минава директно 
през Българово, което скъсява пътя с 10 км. Инвестицията от републиканския бюджет 
е 2 млн. лв. 
--- 
Строителният министър Десислава Терзиева откри възела край Българово, за който 
местните настояват от години. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Труд | стр. 30 | Строители забавят темпото на работа 
18 Юли 2014 
Разпитаните вчера от „Труд" строителни фирми разказаха, че най-големите проблеми 
са с плащанията по оперативна програма „Околна среда" (ОПОС). „Главболгарстрой" 
например има три обекта по програмата - пречиствателните станции в Хисаря, 
Поморие и Раковски, които струват общо 118 млн. лв. „Където има бавене на 
плащанията, гледаме да намалим темпото на работа", каза шефът на „ГБС 
Инфраструктурно строителство" Георги Харизанов, 
„Трейс Груп Холд" също има обекти по ОПОС със забавени плащания въпреки 
представените сертификати за свършена работа. Компанията например работи по 
водния цикъл на Стара Загора, който струва 32 млн. лв. Почти е приключила работата 
по депото за отпадъци в Перник, което струва 9 млн. лв. фирмата още не е решила 
дали да се възползва от съвета на камарата да замрази обектите. 
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Труд | стр. 30 | Работниците на „Хемус" с още една заплата 
18 Юли 2014 
В понеделник пътната агенция ще преведе 2,4 млн. лв. на фирма „Автомагистрали 
Черно море", чиито работници няколко поредни дни блокират пътищата заради 
неполучени заплати. Новината съобщи на пътните строители синдикалният лидер в 
предприятието Господин Янков. 
Парите ще бъдат преведени в понеделник и фирмата ще разполага с тях от вторник, 
заявил шефът на Агенция „Пътна инфраструктура" Стефан Чайков пред Янков. 
Синдикалистът провел телефонен разговор с него по време на протеста. Чайков 
посъветвал работниците ла не стоят много на слънце". Парите, които ще стигнат 
само за изплащането на заплатите за май и за закупуване на малко материали, се 
дължат от държавата за ремонт на път в Каолиново, извършен още миналата година. 
Работниците обаче протестират за неизплатени близо 12 
млн. лв. по изграждането на пътен възел на магистрала „Хемус". 
„Защо като с лъжичка на малко дете се пускат пари, а не се преведат 12 млн. лв., за да 
заработим", недоумяваше вчера Янков. 
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„Работи това, което обичаш, и никога няма да се чувстваш така, сякаш си на работа", 
са казали мъдрите хора. Проучвания показват, че повечето работещи българи не 
могат да се похвалят с професия, която ги прави щастливи. За разлика от тях, 
собственикът на фирма „КРАСКО-КО" Пламен Петков е олицетворение на тази 
сентенция. 
Той се занимава с автоматизация на производството и е влюбен в работата си - щом 
заговори за нея, погледът му светва, а на лицето му се появява неволна усмивка. 
Придобива изражение на мечтател, в което са преплетени две мечти - неговата 
сбъдната и тази на баща му, която Пламен е на път да осъществи с помощта на брат 
си. 
Пламен е роден в София. Още като дете работи в бащината си фирма „КРАСКО", 
където върши всевъзможни неща. През 2004 г. напуска, воден от желанието си да се 
развива като инженер. Попада във фирма, напасваща готови части за маршрутки и 
линейки, но там място за конструктивна дейност няма. Това го кара да се мести в 
завод за автомобилна електроника в Ботевград, където 3 години е инженер по 
автоматизацията. През 2008 г. съдбата се намесва смъртта на бащата му кара младия 
инженер и брат му Огнян да се завърнат в София и да се посветят на фирма 
„КРАСКО". 
Основният предмет на дейност на фирмата вече 22 години е внос и търговия със 
стандартни елементи за шприцформи и щанци. Тя е създадена през 1992 г. еднолично 
от Красимир Петков - баща на Пламен. В началото „КРАСКО-КО" се помещава в 
„Илиянци", на мястото на бивше предприятие, на което Красимир бил директор. 
Продажбите на фирмата бързо се увеличили заедно с гамата от предлагани продукти. 
През 2005 г. „КРАСКО" се премества в „Люлин". За това време си създава множество 
чуждестранни партньорства и става официален представител на фирмите ЕОС 
Normalien, ROTFIL, Thyssen Krupp Austria, Thermoplay. фирмата се занимава изцяло с 
търговия до 2008 г., когато със завръщането си Пламен добавя цяло направление към 
дейностите - автоматизация на производството, а търговската част е поета от брат му. 
Автоматизацията представлява цялостно проектиране и изработка на различни 
нестандартни машини и приспособления. фирмата проектира ръчни уреди, 
приспособления и автоматизирани станции от поточни линии за измерване и монтаж. 
„Проектираме широк спектър от нестандартна екипировка и произвеждаме еднократно 
всевъзможни приспособления за различни отрасли - машина за пръстени за гълъби, 
сензор за кола и безброй други 
неща. Най-сладкото е, че всеки път се сблъскваме с нещо различно и винаги е за пръв 
и последен път. Има клиенти, които не са ни платили и изделията им са при нас от 
години. Няма на кой друг да ги продадем, те са предназначени за конкретната 
необходимост", разяснява Пламен. 
Той признава, че още като малък си е мечтал да се занимава с нещо подобно. 
Любимата му играчка била легото, но освен с него, той израснал и със стружки покрай 
себе си. Започнал да полира, преди да навърши 10 години. Сега страстта му е 
насочена към движещи се неща. Най-голямо удоволствие изпитва, когато види как 
крайният продукт - желязо, пясък, или нещо друго, придобива разум. Според него, за 
да се занимава човек с автоматизация, трябва или много да му харесва или да е луд, 
тъй като рискът в този бизнес е голям и ако нещата не станат от първия път, се губят 
пари и време. 
За да се развива такава дейност, задължително условие е наличието на надежден 
софтуер. Пламен го открива в лицето на SolidWorks. 
„Купих го от фирма ДиТра. Тя обслужва софтуера и съветва клиенти като мен как да 
работят с него. SolidWorks е невероятен и най-важното е, че не спира да се развива", 
спомня си инженерът. 
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Клиенти на автоматизацията на „КРАСКО" са почти всички производители на 
електроника и представители на автомобилната индустрия в България. От фирмата са 
правили оборудване за „Фолксваген", „Валео", „Магна", „Волво". 
„Мечтата на баща ми беше фирмата да има собствена сграда и това беше причината 
да се върнем с брат ми. За щастие скоро ще я сбъднем", казва Пламен. 
Персоналът, който отговаря за автоматизирането в „КРАСКО", се състои от трима 
механични конструктори, един електротехник и един фрезист. Пламен изисква от 
конструкторите си да разбират от физика, механика и математика, да познават 
софтуера и да знаят технологията на машиностроенето. Според него най-добре е сам 
да си изградиш специалисти. Това е причината да се стреми да взема млади хора. 
Такъв е и 25-годишният Тодор Господинов, който постъпва във фирмата преди повече 
от година. Той е родом от Добрич, но се премества в София, за да учи. Завършва 
Техническия университет. Младежът признава, че за времето, прекарано във фирмата, 
е научил много неща, които няма как да научи в университета. 
Клиентите обикновено се обръщат към Пламен на пожар. Често клиенти му се обаждат 
в неделя вечерта, понеже спешно им трябва дадено изделие. 
„Резултат от това са безсънни нощи и стоене на работа по никое време. Случвало се е 
да съм на крак по 72 часа. Някои детайли ни изправят на челна стойка и от тях ще 
сънувам кошмари и като стана на 80", шегува се Пламен, но му личи, че обича 
работата си. 
--- 
фирма „КРАСКО" проектира и произвежда всякакви странни машини за 
индивидуалните нужди на клиентите си. Една от тях е машината за производство на 
пръстени на гълъби. 
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Скандалът с КТБ за сетен път извади на дневен ред вечната „библейска" тема за 
престъплението и наказанието. Или - кой какво получава за делата си? Ясно е, в 
българските трезори има пари, а правителството (без значение от цвета!) и Брюксел 
няма как да допуснат рухване на борда. За тази цел са налице достатъчно резерви, 
фондове, застраховки и буфери. Слава богу, и редовите вложители повярваха на така 
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наречената „ликвидност"' и бързо се отказаха от паниката, изникнала като от нищото в 
края на юни т.г. И най-важното - гаранцията до близо 200 бона е предостатъчна за 90 
процента от клиентите, които нямат авоарите и дертовете на Вежди Рашидов и 
звездите от шоубизнеса... 
Дотук - добре, но стопените на лятното слън- це опашки пред банките и гаранциите за 
влоговете не изчерпват проблема. Най-малкото, защото кризите са циклични не само 
според мислителя на хилядолетието Карл Маркс. Освен това е ясно, че в перспектива 
всички добри намерения и действия като одържавяване, рефинансиране, саниране и 
т.н. ще се поемат от данъкоплатците. Без никой да знае кога и срещу колко. А 
графитите по софийските стени, настояващи богатите да платят за тяхната криза, не 
са нищо повече от трогателна утопия. 
Извън правилата 
Цялата история на „готиния капитализъм", според красивата лумпениада на жълтите 
павета, всъщност е хроника на преразпределението на блага от мнозинството към 
малцинството. От първите банки и Индустриалната революция през XVIII век, през 
научно-техническия бум от миналото столетие до актуалната Глобализация. Всички 
постижения на цивилизацията в крайна сметка са впрегнати в обслужването на един 
ограничен елит, който според политическата лексика на съответната епоха се нарича с 
различни имена буржоазия, плутокрация, номенклатура, олигархия. 
А най-мощната каста сред богоизбраните са банкерите, разполагащи с неотразимото 
оръжие на „финикийските знаци", подчиняващи политици, партии, държавници, 
генерали, духовници, учени, синдикалисти, артисти, спортисти и всички останали. И 
може би по тази причина повелителите на парите по правило са извън правилата за 
простосмъртни. Това се отнася дори за ковчежника на Хитлер и шеф на централния 
трезор на Третия райх - Ялмар Шахт, подписвал финансирането на нацистката агресия 
в Европа и Холокоста. Под натиска на западните съюзници обаче този наследствен 
аристократ и крупен международен играч е оправдан от Нюрнбергския съд, за да 
доживее в богатство и разкош до 93 години... 
Присъда на плажа... 
Защо обаче да се ровим в прашните архиви, след като си имаме собствена история. И 
в двете национални катастрофи, докарани на България от Кобургите, ключово място 
се пада на банковите спекуланти, направили милиони от военни доставки, държавни 
поръчки, вносно-износни квоти и всевъзможни далавери за сметка на голтаците. И 
въпреки това още преди 10 ноември 1989-а започна плавна реабилитация на, меко 
казано, спорни фигури като Буров, Чапрашиков и други подобни „граждани на света". 
Да се учудваме ли при това положение, че от десетките строители на капитализма, 
обвинени за източването на трезорите през 90-те години, има само един осъден? И то 
задочно, защото въпросната Веска Меджидиева си харчи откраднатите милиони на 
безопасно разстояние в Южна Африка. 
На висок стандарт се радват всички знакови имена от големия обир преди близо две 
десетилетия. Не само най-известните като Миронов, Моллов, Китов, но и 
периферните. Лоша дума не се чува и за главния виновник за организирания грабеж в 
особено големи размери - Тодор Вълчев, шеф на БНБ в периода 1991-1996 г., когато 
Централната банка захрани с народни пари десетки комсомолски, милиционерски и 
мутренски пирамиди, в които изгоряха парите на малките хора. 
Шоу „Мадоф" за наивници 
Тези дни финансовият министър Чобанов сравни драмата около КТБ със скандала 
„Мадоф" в САЩ. Както е известно, след краха на „Уолстрийт" през есента на 2008-а 
известният инвестиционен банкер и борсов корифей Бърнард Мадоф бе осъден на 150 
години затвор заради минус от 50 милиарда долара, потънали покрай разни 
финансови пирамиди. Все пак век и половина, въпреки че грандиозният аферист се 
радва на луксозен живот и статут на супер звезда и зад решетките... 
Какво обаче се случи успоредно с холивудското шоу „Мадоф"? Администрацията във 
Вашингтон наля в изтърбушените банки милиарди, за да спаси Системата, естествено, 
за сметка на данъци и социални програми. А под сурдинка се промъкна намерението 
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за ограничаване на възнагражденията и бонусите на висшия мениджмънт. Вероятно от 
сто на петдесет милиона долара годишно?! Може би в подобна пропорция са 
редуцирани и парите на секретарките и сексасистентките ала Моника Люински, 
заработващи по пет милиона преди гръмването на балона? 
През последните години от двете страни на Атлантика се наложи практиката за 
„социален патронаж" над банките. Тоест - при опасни сътресения се налива 
умопомрачително количество пари в продънените трезори чрез най-различни 
счетоводни трикове. И винаги за сметка, наи-просто казано, на държавните финанси 
емитиране на дълг, ДЦК, облигации, дефицит, актуализации на бюджета и т.н. И кой 
ще плаща в близко или в по-далечно бъдеще? Разбира се, не Мадоф и подобните му, 
които отдавна са изнесли своите чували по сценария от площад „Гарибалди" в София. 
Челният американски опит бе заимстван и в Европа при кризите в Гърция, Кипър, 
Ирландия, Исландия, Унгария, Словения, в определени моменти в Испания и 
Португалия. И така се стигна до абсурда държавите да поемат удара и да спасяват 
олигархията от името на данъкоплатците. И за тяхна сметка! Ето как шоу „Мадоф" се 
превръща в залъгалка за наивници или индулгенция за останалите паразити, отворили 
усти да глътнат целия свят. 
Казино с един печеливш? 
След шока на „Уолстрийт" в края на 2008 г. популярност набра метафората „казино 
капитализъм , визираща руската рулетка на борсовите и ипотечните авантюри. 
Всъщност казиното работи на максимални обороти много преди гръмването на „Лемън 
Брадърс", известило началото на поредната криза. При залозите на зелената маса 
чиповете по правило се събират пред големите играчи. Пред онези, които най-напред 
ограбват без маски собствените си вложители, инвеститори и акционери, а след това 
получават милиарди от правителствата, за да замитат следите на гигантските си 
машинации. 
Защо обаче в казиното на глобалния либерализъм винаги има един и същ печеливш и 
съответно губещ? Много просто - банкерите и другите акули на тоталния „пазар" са 
преплетени като свински черва с правителства, НПО-та, партии, лобита и 
наднационални структури от типа на ЕС и по тази причина няма как да бъдат пратени 
групово при... Мадоф. Каквото и да се случва на зелената маса и под нея. 
В най-лошия случай някои по примера на българските „финансисти" първо поколение 
от емисията на Луканов, ДС, Комсомола, Оф, профсъюзите и БЗНС... могат да се 
окажат за известно време на някой екзотичен плаж като бившата хубавица от 
съзвездието „Орион"... 
Народът то е казал просто и ясно - гарван гарвану око не вади! Освен това т ре зорите 
крият достатъчно мръсни тайни за криминална приватизация, надписана реституция, 
първоначално натрупване, финансиране на партии и политици, схеми „Мистър 10 
процента", далавери с европари и какво ли не още от този порядък. Затова у нас 
нямаме дори шоу „Мадоф", а се задоволяваме с импровизации за ифивата младост на 
Веска или с агентурните псевдоними на първите банкери на Прехода. А те до един са 
изнесли своите „чували" далеч преди някой да се сети да ги пита откъде и как. И дори 
се жалват на Страсбург... 
Добре, че не са китайци, защото като нищо можеха да споделят трагичната съдба на 
своите азиатски колеги по корупция, осъдени на най-тежкото наказание. Ние обаче сме 
клиенти на казиното, което никога не затваря и където „чипът" на нашенските банкери 
носи сто бона и нагоре на месец официално. За другото се досещаме или научаваме, 
когато някой забрави да се върне от чужбина... 
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Уикенд | стр. 43 | Валентин Моллов още си е милионер 
18 Юли 2014 
Един от първите милионери на прехода Валентин Моллов от години избягва всякаква 
публичност. Първият „честен частник" на България, който дирижираше цели 2 банки - 
личната си „Моллов" и Първа частна банка, повече от 15 години успява да се укрие от 
вниманието на медиите. Противно на очакванията, че е разорен и вече е Господин 
Никой, се оказва, че Валентин Моллов си живее все така баровски - като един от най-
богатите хора у нас. Просто не се набива в общественото полезрение. 
След като преди няколко броя разказахме за съдбата на злополучните банкери от 90-
те години, в редакцията заваляха куп молби да припомним за една от най-колоритните 
финансови личности на прехода. Днес „Уикенд" разказва за възхода и падението на 
баровеца. Самият той категорично отказва да дава интервюта. 
Как започва пътят му към върха след 10 ноември? 
Червеният барон Валентин Моллов веднага след промените се намърдва в надзорния 
съвет на фондация „Еврика", припомнят си пред „Уикенд паметливи източници Според 
тях този факт напълно развенчава неговата легенда за „честния частник", 
предприемача, натрупал състояние с ум, прозорливост и много труд. фондация 
„Еврика" е захранена с 51 млн. лева - пари на ТНТМ, абревиатурата, която означава 
„Техническо и научно творчество на младежта" - сателит на Комсомола, преди 1989 г. 
организация, която поощрява младите учени и изобретатели. След промените по 
решение на правителството една трета от парите на ТНТМ (въпросните 51 млн. лева) 
се наливат в „Еврика". В следващите години фондацията е един от основните канали, 
през които милионите на Комсомола се вливат във верните млади кадри - първите 
лястовички на капитализма. 
Валентин Моллов е точно такъв. Той е с подходящо образование - учил е в 
милиционерската школа в Симеоново. Има тежки връзки - работил е в Българската 
индустриално-стопанска асоциация на Огнян Дойнов. Освен това е и с любопитно 
минало - вербуван е от ДС през 1983 г., топил е колегите си от „Булгаргеомин" в Либия 
под псевдонима „Миразчийски". 
Затова не е изненада, че след 1989 г. е от тези, на които им се дава шанс да успеят. 
Първата фирма на предприемача носи неговото име - „Моллов", и се занимава с 



 
Преглед на медиите 

18.07.2014 г./петък 
 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

транспортни и сервизни услуги. През декември 1989 г. се основава Съюз за стопанска 
инициатива на гражданите и той става негов председател. По това време на мода е 
Указ 56, който дава хоризонт за частен бизнес 
Интересен момент е, че във фондация „Еврика", в чието ръководство присъства 
Моллов, активно работи и създателят на този Указ 56 Валери Борисов. Самата 
фондация има две програми, по които се финансират червените младежи - едната е за 
рискови иновации, а другата - за кредитиране на стопански инициативи. Може само да 
се гадае как точно е финансиран стартът в бизнеса на младия предприемач Моллов. 
Той набързо става модерен капиталист с разнообразен бизнес - финанси, транспорт, 
търговия с петрол, строителство, медии, дори журира конкурса „Златен пъпеш" и има 
над 30 лимузини в автопарка си. Всъщност мнозина твърдят и до днес, че 
единственото нещо, от което наистина е направил лично пари, е търговията с 
Югославия по времето на ембаргото. 
Официалният възход на Моллов обаче е свързан с Първа частна банка - той е сред 
управителите на трезора и един от най-големите й акционери. Прави и собствена 
банка „Моллов", която банкрутира веднага след фалита на ПЧБ, с която са скачени 
съдове. Чрез обръча си от фирми „честният частник" е изтеглил от собствената си 
банка кредити в размер на 5 млн. долара и 200 млн. лв., които изобщо не се 
обслужват. С толкова пари не е странно, че днес живее като състоятелен швейцарски 
пенсионер. 
За тези финансови далавери никога не му е търсена отговорност. Само през 1998 г. е 
извикан да дава обяснения за невърнати 84 000 долара заем. И дума не може да става 
за съдебен процес. 
В годините, когато портретът му не слиза от страниците на медиите, Моллов 
амбициозно се опитва да навлезе и в политиката. Основава Българска бизнес партия, 
която така и не успява да стигне до сърцата на избирателите си. 
През 1997 г. славните времена са вече зад гърба на „честния частник", а на снимките 
във вестниците той все по-често е с неизменната чаша в ръка, подобно на добрия си 
приятел Венци Йосифов, шефа на катастрофиралата ПЧБ. Словашки фонд придобива 
банка „Моллов", която е прекръстена на „Евробанк". 
През 1999 г. гръмва новината, че от джип на съпругата на бившата финансова акула са 
откраднати 195 милиона лева! Официалната версия е, че шофьорът на колата 
изтеглил парите от „Експресбанк" но по пътя бил причакан от бандит, който му 
задигнал милионите. Полицията работи по две версии, едната от които е инсценировка 
на самия Валентин Моллов, съобщава тогава ръководството на МВР. Кражбата става 
по време, когато бизнесменът приключва една след друга фирмите си. Случаят така и 
не е разчоплен и остава обгърнат в мистериозна мъгла. 
Последно името на „честния частник" се появи през 2009 г. покрай грандиозната 
далавера с изгорелия влак София-Кардам. Оказа се, че той е представител на 
швейцарската фирма „Арвекс", доставила на БДЖ вагоните, които погубиха 9 човека. 
Возилата са продадени от някогашната ГДР като скрап - те са произведени в края на 
60-те години и са бракувани. Пред съда по делото за пламналия влак Моллов обаче се 
яви като свидетел. И най-нагло изплака, че не си е получил комисиона по сделката с 
вагоните. 
Днес Валентин Моллов живее повечето време в Швейцария. След фалита на Първа 
частна банка се оказа, че е запориран имотът му в столичния квартал „Карпузица".Той 
обаче го беше продал предвидливо малко преди да се сетят да му го конфискуват. 
Моллов се раздели и с плаващата си къща в язовир „Въча". В силните си години той е 
един от първите богаташи, които вдигат шикозна екологична вила върху понтон във 
водите на родопския язовир. Легенди се носят за пиянските оргии, които организирал в 
луксозното гнездо сред водната шир. През 2001 г. понтонът е продаден на полицай от 
Пловдив. 
Освен с имоти Моллов се разделя и със съпругата си Надя Моллова, бивша стюардеса 
в БГА „Балкан". Това обаче става още в първите години на банкерството му. Сменя я с 
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младичката си и русичка секретарка. Днес са щастливи и скитат из цяла Европа. Сега 
планират ваканцията си на някое екзотично и топло местенце... 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Новинар | стр. 4 | Изплащат 2,4 млн. лв. в "Автомагистрали – Черно море" 
18 Юли 2014 
Предвидени са 2,4 млн. лв. за изплащане на заплатите на работниците в 
"Автомагистрали – Черно море". Това съобщиха от КНСБ, след като служителите, 
които не са получавали заплати от април, отново спряха движението на пътен възел 
Белокопитово на магистрала "Хемус". 
Те настояват за пореден ден да им бъдат изплатени изработените пари за май и юни 
2014 г. 
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След разговор с председателя на агенция "Пътна инфраструктура" Стефан Чайков от 
КНСБ получили уверение, че управителният съвет ще вземе решение за превеждане 
на 2,4 млн. лв., с които да бъдат изчистени част от задълженията към работниците. 
 
 
 



 
Преглед на медиите 

18.07.2014 г./петък 
 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

 
 
 

 
 
 



 
Преглед на медиите 

18.07.2014 г./петък 
 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

 
 
Новинар | стр. 4 | Свлачища се активираха в Приморско 
18 Юли 2014 
Природните бедствия стихват и движението по пътя Созопол–Приморско вече е 
възстановено, след като проливни дъждове заляха Черноморието, съобщиха от 
агенция "Пътна инфраструктура". Остава обаче опасността от свлачища в Приморско. 
Пътят между двата курорта беше затворен заради наводнения пътен участък край 
Аркутино. Бедственото положение в община Приморско остава. Кметът Димитър 
Германов каза, че предстои да бъде направена оценка на щетите. По думите му има 
активирани свлачищни процеси в района на Северния плаж, в района на река 
Дяволска. 
Бедственото положение във варненската община Бяла, пострадала от дъжда в сряда, 
също остава в сила. 
Валежите, които заляха страната през последната седмица, се очаква значително да 
намалеят, но не и да спрат. Синоптиците обясниха, че слънчевите дни ще са 
значително повече, но превалявания няма да липсват. Максималните температури ще 
варират между 25 - 27 градуса, а по морето ще достигат до 29 градуса. 
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