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211 моста в България 
се нуждаят от спешен ремонт

АЛИСА ИВАНОВА

Трагедията със срутения ви-
адукт край Генуа подсети уп-
равляващите за трагичното 
състояние на мостовете у нас. 
Премиерът Бойко Борисов 
нареди да се започне спешно 
работа по всички съоръжения, 
а пари да се намерят откъдето 
може. Почти същото разпо-
реждане той даде и през 2012 
г., но ситуацията не се е проме-
нила особено.

„Мостовете, по които не са 
правени основни ремонти у 
нас, са 211. Някои от тях не 
са пипани по 35, 40 и повече 
години. По автомагистрали-
те от основни ремонтни дей-
ности се нуждаят 34 моста, а 
половината от тях са в лошо 
състояние“, каза регионалният 
министър Николай Нанков на 
заседание на Министерския 
съвет вчера.

Още – на 3-а стр.
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На 9-а стр.

Как „Гражданска 
отговорност“ стана 
„Пълна безотговорност“

Шефката на Аген-
цията по впис-
ванията Зорница 

Даскалова, която едва на 
шестия ден от срива на ги-
гантската база данни се по-
яви пред медиите, няма на-
мерение да подава оставка. 
Вицепремиерът Томислав 
Дончев и премиерът Бой-
ко Борисов неглижираха 

скандала, но пък измислиха 
как да похарчат още пари - 
щели да правят „склад“ за 
всички държавни регистри 
- новина, която разсмя IT 
специалистите.
Даскалова се оправда 

с баналното: „Случват се 
такива неща. Никой не 
е застрахован“. Тя не мо-
жа да даде почти никаква 

конкретика за това какво 
се случва в управляваната 
от нея агенция. Не зна-
ела каква е причината за 
проблема и колко голям 
е той, защото още нямала 
доклад от поддържащата 
фирма „Лирекс БГ“. Не е 
наясно и през колко време 
се архивират данните на 
системата. „Дали е правен 
бекъп, на какъв момент и 
на кой вид от носителите, 
на които се правят архив-
ни копия, е нещо, което 
първо трябва да ми отго-
ворят на мен“, каза тя. На 
въпрос дали резервните 
сървъри на агенцията в 
Шумен, както и още един 

в София работят, тя каза, 
че на хартия би трябва-
ло да функционират, но и 
Търговският регистър би 
трябвало да работи, а не 
работел. Даскалова не ус-
пя да отговори на колко 
диска се съхранява инфор-
мацията от регистъра, нито 
дали са се спазвали всички 
изисквания за нормалната 
му работа. 
На критиките на различ-

ни IT специалисти, че ако 
системата имаше бекъп, 
тя би трябвало да се въз-
станови за няколко часа, 
Даскалова отговори, че 
това си е тяхното мнение. 
„Дефектиране на диск на 

домашен компютър е раз-
лично от дефектиране на 
масив от над 25 терабай-
та“, обобщи тя и съобщи 
оптимистично, че очаква 
от четвъртък в Търговския 
регистър да могат да се 
правят справки по ЕГН. 
„Това ще отпуши голяма 
част от стопанския оборот, 
като например прехвърля-
нето на МПС“, обясни тя. 
От четвъртък системата 
ще има връзка и с RegiX 
- държавния канал за об-
мен на информация, през 
който администрациите те-
глят данни. Даскалова не 
се притеснява, че ощетени 
фирми ще я осъдят за про-

пуснати ползи - обстоятел-
ствата били форсмажорни.
„Лирекс“ пусна съобще-

ние до медиите, от което 
се разбра само колко авто-
ритетна е и как специали-
стите є денонощно работят 
по проблема с регистъра. 
Стана ясно, че са дефек-
тирали 4 диска с 25 тера-
байта информация, но не е 
ясно какво точно се е съх-
ранявало на тях. Друже-
ството поддържа регистъра 
от 2012 г. насам с изключе-
ние на 2017 г., когато това 
е правила фирма „Индекс“. 
Обществената поръчка е 
секретна. 
(Продължава на 4-а стр.)

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

Управляващите демонстрираха нахална безотго-
ворност насред безпрецедентната криза с Търгов-
ския регистър. Не е ясно кога той ще заработи - 
очаквало се „другата седмица по някое време“, но 
никой не смята да поеме отговорност за блокира-
ния стопански оборот. 

Никой не желае да поеме вината 
за кризата с Търговския регистър
„Случват се такива неща“, оправда се шефката на Агенцията по вписванията

С този път за близо 18 млн. лв. ще се облекчи движението, то ще бъде по-комфортно и по-бързо, отбеляза 
премиерът Бойко Борисов на откриването на ремонтираните участъци Старо Оряхово - Долни Чифлик и Гроз-
дьово - Провадия. Двата лота са обновени по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“

СНИМКА: БГНЕС/МС

Евро 1.95583

USD 1.72761 (0.01293)
CHF 1.73251 (0.00138)
Злато 2049.2 (-2.68)
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