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Депутатите повишиха 900 пъти
съдебните такси пред ВАС
ИВАН ПЕТРОВ
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0.80 лв.

Брой 162 (6227), година XXI

Мнозинството в парламента
най-безцеремонно игнорира острите критики на граждани, адвокати, фирми и неправителствени
организации и вдигна дpacтичнo
тaкcитe пo кacaциoнните дeлa
пpeд Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн
cъд.
Новите суми ще възпрепятстват
сериозно възможността да се обжалват актовете на властта. Таксата за граждани се повиши от 5

на 70 лв., за фирмите и НПО - от
25 на 370 лв., а когато материалният интерес може да се определи, таксата ще е пропорционална
и може да достигне до 4500 лв.
Поправките в Административнопроцесуалния кодекс бяха
гласувани на второ четене, а
БСП обяви, че ще ги прати в
Конституционния съд веднага
щом бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Прокуратурата търпи провал

след провал, но да не губи
надежда – ще є плащаме

(Продължава на 2-а стр.)

На 9-а стр.

България е против искането на Тръмп
за рязко вдигане на разходите за отбрана

Американският президент настоява съюзниците от НАТО
задължително да харчат поне 2% от БВП за въоръжение
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ

България се обяви срещу грубия
натиск на президента на САЩ
Доналд Тръмп за ударно повишаване
на военните разходи до 2% от БВП
с перспектива те да достигнат 4%.
Според официалната статистика в
НАТО страната ни харчи 1.56% от
БВП и президентът Румен Радев,
който я представляваше на срещата на алианса в Брюксел, е изразил
несъгласие с искането за рязък скок.
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з единствен поставих
въпроса
пред генералния
секретар на НАТО какво
става с Трансатлантическата връзка, която е гръбнакът на НАТО като военни
способности, ако не срещнем тези 2% сега, а никой не говори за тези 4%.
НАТО не е борса, на която
можеш да си купиш сигурност, НАТО е съюз на суверенни държави, обединени от стратегически цели
и общи ценности“, казал
Румен Радев, цитиран от
пресцентъра на президентството. „Решението за достигане на 2%, което много
трудно е било прието у нас,
ще се постигне в мандата
на следващото правителство – по план през 2024
г.“, отбеляза Румен Радев
и подчерта, че очаква натискът за увеличаване на
парите за отбрана да продължи. От друга страна,
американският президент
бил прав, защото всяка
страна трябва да има принос в свят на растящи заплахи и да изгражда ефективни способности. “Това,
което той прави, е добре и
за нас като изграждане на
отбранителни
способно-

Президентът Румен
Радев разговаря с американския
президент
Доналд
Тръмп в
една от почивките на
заседанието
в Брюксел.

СНИМКА: БГНЕС/
ПРЕЗИДЕНТСТВО

сти. Виждате с каква неохота в България се заделят
средства за въоръжените
сили“, обясни Румен Радев
и допълни, че на тази тема е свикал три заседания
на Консултативния съвет
за национална сигурност.
„На тях се разбираме за
нещо, което после се отменя, проектите за модернизация непрекъснато се
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отлагат, непрекъснато се
намират причини“, допълни Радев.
На 8 юни парламентът одобри два проекта за
3.26 млрд. лв. за модернизация на армията. 1.46
млрд. лв. ще отидат за 150
бойни машини за пехотата, 1.8 млрд. лв. - за 8
многоцелеви изтребителя.
Очакванията са и двата до-

говора да бъдат подписани
до края на годината. Парламентът трябва да приеме
и проект за нови военни
кораби за близо 1 млрд.
лв. Така проектите за модернизация на армията ще
минат 4 млрд. лв.
Президентът Радев призова за обща политика
на НАТО за разходите на
отбрана и припомни, че

Задават се нови тапи
в района на „Витиня“
На 6-а стр.

2/3 от държавите съюзници са депозирали планове
да достигнат 2% от БВП
през 2024 г., а осем членки
вече са го постигнали.
България може да бъде
засегната и от настояването да се засили военната съвместимост в НАТО.
В приетата заключителна
декларация се казва, че
трябва „да се работи по

подходящ начин за преодоляване на съществуващата
зависимост от руска бойна
техника, като се прилагат
национални усилия и международно сътрудничество“. Това означава да се
купува западна техника, а
не да се удължава животът
на овехтяващото съветско
оръжие.
(Продължава на 8-а стр.)

Европейците ще пътуват
свободно до Великобритания
На 7-а стр.

