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Серия от скандали спря
ремонта на правителството
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Министрите в оставка – Валентин Радев, Ивайло Московски и
Николай Нанков, ще продължат
да заемат постовете си, макар че
трябваше да бъдат освободени
вчера. Това стана след серия от
скандали. Управляващото мнозинство реши, че ще отложи гласуването с оправданието, че президентът Радев не е подписал указа
за освобождаването на предлага-

ния бъдещ шеф на МВР Младен
Маринов от настоящия му пост
на главен секретар. Няколко часа
по-късно номинираният за министър на транспорта Александър
Манолев се отказа след „мъжки
разговор с премиера“. „Изненади
може да има само ако аз искам
да има изненади”, отговори Борисов в понеделник на въпрос дали
очаква изненади от гласуването в
парламента.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Борисов

ще предаде
Меркел, но тя няма
да разбере
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Студеният резерв сгря
Доган с 27.4 млн. лв.
Почетният председател на ДПС ще получава пари от държавата за ток „на склад“
ЙОАНА ПЕТРОВА

Държавата ще дотира почетния председател на
ДПС Ахмед Доган с 27.4 млн. лв. за една година. Това
става възможно, след като Доган навлезе мощно в
енергийния бизнес, при това в лично качество. Той е купил мажоритарен дял от ТЕЦ „Варна“, на
който държавата плаща за студен резерв. Това са
мощности, които би трябвало да се поддържат в
изправност и да могат да бъдат включени във всеки
един момент, когато това се наложи.
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Данаил Папазов. Почетният председател е платил
1800 лв. на Станислав Папазов за 36% от акциите
на фирмата им „Сигда“ и
1700 лв. на Ивелина Папазова - за 34 на сто. С
това Доган вече прите-

ток „на склад“, т.е. да държи мощностите в готовност и в случай на нужда
да ги включи в енергосистемата. За последен
път се наложи студеният
резерв да бъде активиран
през студената зима преди
две години. Тогава обаче,
по различни „обективни“
причини, част от тецовете
така и не успяха да събудят от зимен сън машините, въпреки че са взели
пари, за да ги държат в
готовност. „Тогава станахме свидетели на съществен енергиен дефицит
в системата, при който
лъснаха крадливи схеми

за злоупотреби с резервирани, но нефункционални
генерационни капацитети.
Наложени бяха насрещни
санкции, които се оказаха
непропорционално ниски
спрямо причинените щети или откраднатите пари.
С други думи, случилото
се демонстрира неадекватност“, възмутиха се тогава работодателите.
ТЕЦ „Варна“ бе притежание на децата на
бившия транспортен министър Данаил Папазов
в правителството на Пламен Орешарски, които го
купиха чрез фирмата си
„Сигда“ в края на мина-

лата година. През 2016
г. ДПС подкрепи кандидатпрезидентската двойка
Пламен Орешарски - Данаил Папазов. Препродажбата е станала още в
началото на август, но е
била вписана едва на 4
септември, като забавянето най-вероятно се дължи
на срива на Търговския
регистър. Доган е купил
от Станислав Папазов
36% от „Сигда“, а от сестра му Ивелина - 34%, съобщи в. „Капитал“. След
продажбата двамата остават с дялове от съответно
16% и 14%.
(Продължава на 3-а стр.)
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ената на сделката за
придобиването на
ТЕЦ „Варна“ не е
ясна, но според „Медиапул“ става въпрос за 3500
лв. Доган купува централата от децата на бившия
транспортен
министър

жава 70% от собственика на ТЕЦ „Варна“. „Сигда“ плати на ЧЕЗ близо
50 млн. евро за теца в
края на миналата година,
включително със заеми
от Първа инвестиционна банка. Информацията
за сделката вчера бе посрещната с пълно мълчание от страна на ГЕРБ и
БСП, а от ДПС коментираха, че „всеки български
гражданин е свободен да
се занимава с икономическа и търговска дейност“.
Покупката на теца е особено апетитна, тъй като
централата получава готови пари, за да поддържа
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Руският президент Владимир Путин инспектира вчера участниците в най-мащабните от 37 години военни
маневри в Русия „Восток-2018“ на полигона „Цугол“ в руския Забайкалски край. Путин благодари специално на
военнослужещите от Китай и Монголия, които също участват в маневрите. В тях са активирани близо 300 000
души, хиляди единици военна и специална техника, около 250 самолета и хеликоптера.
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