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Кабинетът бързо наля 43 млн. лв.
в дупката на Варна и Георги Гергов
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
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Правителството отпусна вчера 43.2 млн. лв. на община Варна, за да купи тя от пловдивския бизнесмен и член на БСП
Георги Гергов празния терен,
известен в града като Дупката.
Управата в морския град поиска парите миналата седмица,
а решението на министрите
дойде на първото им заседание
след това.

Малко съветници, сред които
и представителите на БСП, бяха против при обсъждането на
сделката в общинския съвет миналата седмица. Те изтъкнаха,
че дружеството е декапитализирано, върху терена не може да
се строи заради разкопки, а и
цената е твърде висока. Всичко
това не обезпокои мнозинството на ГЕРБ в съвета.
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Борисов използва убийството в Русе
за контраатака срещу критиците си
Щом всеки може да лансира версии, значи свободата на словото е факт, отсъди премиерът
ИВО ГРИГОРОВ

Разкриването на убийството на русенската журналистка Виктория Маринова
даде повод на премиера Бойко Борисов
да премине в остра контраатака срещу
всички, които са настоявали за бързо и
качествено разследване на жестокото
престъпление или са се усъмнили в работата на полицията и правителството.
Сред „провинилите се“ се оказаха медиите - чужди и български, както и водещи
европейски политици. Убийството на
Маринова бе осъдено от ООН, от редица
еврокомисари, сред които по правосъдието Вера Йоурова, шефа на ЕНП в ЕП
Манфред Вебер, от посолството на
САЩ у нас и редица неправителствени
организации.

В

4

чера МВР и прокуратурата официално обявиха, че за
убийството на Виктория
Маринова в Германия е
задържан 21-годишният
Северин Надеждов Красимиров. Според тях са
намерени
достатъчно
уличаващи доказателства,
включително и ДНК.
Убийството е извършено
спонтанно и целта е била
сексуално посегателство,
смятат разследващите.
По-късно през деня Борисов се срещна и с всички чуждестранни посланици. Според информация
на bTV премиерът ги е
попитал как така са се
поддали на фалшиви внушения, и ги е укорил, че
нито един не е потърсил
информация от правителството, преди да реагира.
Дипломатите са запазили
пълно мълчание по време
на срещата и не са задали
нито един въпрос. Преди
това Борисов разказа, че
дори е отказвал да говори
с представители на Брюксел по въпроса.
В изявлението си Бори-

СНИМКА: БГНЕС

Премиерът Бойко Борисов посвети голяма част от времето си да громи всички, които са го критикували, докато вътрешният министър
Младен Маринов и главният прокурор Сотир Цацаров лаконично се спряха върху установените досега обстоятелства около убийството
на Виктория Маринова.

сов отдели само няколко
изречения за жестокото
престъпление, след което
се впусна в дълга тирада
срещу всеки, който е дръзнал да изкаже мнение по
въпроса. Той разви тезата,
че зад критиките срещу
страната всъщност стоят
българи. „Българи напраÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ
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виха така през тези няколко дни, че за България да
се говори като за Малта
или Словакия. Да си очернят държавата по най-брутален и гаден начин, да се
радват, ако България бъде
в световните новини с негативна информация, и то
с най-тежко престъпление

- нападение на разследващ
журналист!“, заяви Борисов. Той обясни, че досега
са отказвали да говорят, защото имало риск разследването да се провали. „Само в рамките на три дни
прочетох чудовищни неща
за България! И нито едно
вярно. Разни сини и черве-

ни политици се скъсаха да
пращат имейли и да ходят
да обясняват в Брюксел и
в Щатите какво се случва
в България! Мигар това не
се случва в други държави?!“, заяви Борисов.
Гнева на премиера отнесе
персонално и Манфред Вебер, който е сред основни-

те претенденти за следващ
председател на Европейската комисия. Преди няколко
дни той заяви, че е шокиран от убийството. Борисов
не спомена Вебер по име, а
само като „шпицен кандидата“, т.е. основния кандидат за поста от ЕНП.
(Продължава на 3-а стр.)

Пеевски ще премести вестниците Бежанец със статут от България
си от фирма във фондация
се самоуби в Белгия
Още - на 2-а стр.

Още - на 8-а стр.

