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ГЕРБ, ДПС, „Воля“ и Патриотите
вкупом ликвидираха е-вота
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С дружни усилия, подкрепени
от много демагогия, ГЕРБ, „Обединени патриоти“, ДПС и „Воля“
фактически ликвидираха възможността за електронно гласуване,
предвидена в действащия Изборен кодекс. С поправки в закона,
които четирите политически сили гласуваха в парламентарната
правна комисия, от него отпадна
текстът, който задължаваше властите да осигурят е-вот за евроиз-

борите през 2019 г. Нов срок не
беше заложен, което означава, че
новата изборна практика въобще
няма да се състои. Радикално
беше ограничена възможността
за машинно гласуване, което вече трябваше да бъде въведено в
цялата страна. Такова ще има в
1000 избирателни секции от общо
около 12 000 за национални избори, при това подбрани от Централната избирателна комисия.

НАБЛЮДАТЕЛ

 „Бонус-малус“

трябва да се
въведе поетапно

(Продължава на 4-а стр.)
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Хазаите на ексминистър Нанков
ударно печелят европроекти

Николай Нанков живее в София в чуждо жилище на бартер
ЮЛИАНА БОНЧЕВА

Жилищната ситуация на бившия министър и
настоящ зам.-министър на регионалното развитие
Николай Нанков се оказа доста заплетена и със сериозни бизнес нюанси. При преглеждането на имуществените декларации на властта „Сега“ откри, че
Нанков досущ като финансовия си колега Владислав
Горанов е подслонен в чуждо жилище, за което не
плаща наем. В отговор на въпросите на вестника ни
зам.-министърът обясни, че от 2011 г. до момента
обитава 1/3 от апартамент в столицата, който е
собственост на дългогодишна семейна приятелка Тодорка Сотирова. В замяна Сотирова ползвала
безвъзмездно бащината къща на Нанков в Априлци.

Н

о зад невинното
обяснение за жилищния
бартер
прозират сериозни бизнес зависимости. Точно
преди да влезе в политиката, Николай Нанков
СНИМКА: ЕПА/БГНЕС
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Семейството на покойния 41-ви президент на
САЩ Джордж Буш, водено
от първородния му син и
43-ти президент на САЩ
Джордж У. Буш (вторият
отдясно), се отправя към
Националната катедрала
във Вашингтон, където
бе отслужена траурна служба. На нея присъстваха президентът
на САЩ Доналд Тръмп и
първата дама Мелания
Тръмп, както и 4-ма бивши президенти на САЩ
- Джордж У. Буш, Барак
Обама, Бил Клинтън и
Джими Картър. Буш почина в петък в Хюстън
на 94-годишна възраст и
ще бъде погребан днес до
съпругата си Барбара в
имението им в Тексас.
ÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ

Евро

1.95583
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USD 1.72259 (0.0074)
CHF 1.72654 (0.00349)
Злато 2134.16 (29.45)

е бил съдружник в „Африт“ ООД с Елка Сотирова - дъщеря на „семейната приятелка“ Тодорка.
Нанков е във фирмата,
която печели пари като
консултант по проекти,

кандидатстващи за еврофинансиране, до 2009 г.
След това като активист
на ГЕРБ е включен в листите за парламентарните
избори, а през август 2009
г. е назначен от първото
правителство на Бойко
Борисов за управител на
Ловешка област. Тогава е
само на 25 години.
Младежът, поел губернаторския пост, излиза от
„Африт“ ООД, като сменя бизнеса с политиката.
През 2011-2018 г. заема
различни високи властови позиции - депутат от
ГЕРБ, зам.-министър, министър, а фирмата продължава успешното си развитие под ръководството на
Елка Сотирова. „През по-

следните години „Африт“
е изпълнител на 14 проекта по линия на еврофондовете и има доста ангажименти като изпълнител
или консултант на фирми,
работещи по обществени
поръчки. Освен в Ловешка област дружеството реализира дейности и на територията на Варна, Стара
Загора, Смолян и др. Фирмата влиза в обединението
АДД ДЗЗД - София, което
изпълнява обществени поръчки за стотици хиляди
левове в Благоевградско.
Участва още в „Кюстендил ОПОС 2017“ и в „АК
Варна транс“ ООД, работещи по договори в Кюстендил и Варна, установи
разследване на в. „Дума“.

Самата фирма „Африт“
се рекламира като „консултантска
компания,
предлагаща комплексни
услуги в областта на разработването и управлението на проекти, финансирани от европейските
фондове, подготовка и
провеждане на процедури
за възлагане на обществени поръчки, подготовката
на стратегии, анализи и
бизнес планове, практическо обучение в областта
на европейското финансиране. Наши клиенти са
представители на бизнеса,
неправителствения сектор,
държавната и общински
администрации“.
В декларацията си пред
КПКОНПИ
(комисия-

та „Антикорупция“, която следи политиците за
конфликт на интереси)
Нанков е посочил, че обитава гратис само 1/3 от
жилището на старата фамилна приятелка Тодорка
Сотирова в София. Така
е, защото дъщерята Елка
Сотирова държи другите
2/3 от апартамента. Освен
това същото жилище е посочено като седалище на
„Медиаблистър“ ЕООД фирма на Васил Владимиров, който е син на Елка
Сотирова. Апартаментът
фигурира и като адрес за
кореспонденция на други
две дружества на Васил „Аквафонс“ и „Филоксения“.
(Продължава на 2-а стр.)

