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Българската журналистика е 
задушена от мафията и властта

СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ

България се настани трайно 
на 111-о място по свобода на 
словото сред 180 държави. Тя 
бе класирана на тази позиция 
за втора година от базираната 
в Париж международна орга-
низация „Репортери без грани-
ци“ (РБГ), която разпространи 
годишния си доклад. От 2014 
г. страната ни постоянно е над 
стотното място, докато през 

2007 г., когато влизаше в ЕС, 
делеше 35-о и 36-о място с 
Франция. Докладът констати-
ра: „Журналистите са хванати 
в менгеме между организира-
ната престъпност и властта, 
която не ги защитава, а ги 
премазва“. Описан е арестът 
на журналиста от „Биволъ“ 
Димитър Стоянов и румън-
ския му колега Атила Биру. 

Още – на 2-а стр.

НАБЛЮДАТЕЛ
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На 9-а стр.

Политиците и безхаберните 
институции накрая ще 
позлатят „Златен век“

Кървавият инци-
дент се разигра на 
25 август 2018 г. и 

предизвика сериозно об-
ществено недоволство и 
бурни протести, довели 
до оставките на трима 
министри - на вътреш-
ните работи Валентин 

Радев, на регионалното 
министерство Николай 
Нанков и на транспор-
та Ивайло Московски. 
Със случая се зае лично 
главният прокурор Сотир 
Цацаров, който възложи 
разследването на нацио-
налното следствие.

Сред новите обвиняеми 
са членовете на УС на 
АПИ Светослав Глосов 
и Дончо Атанасов, които 
в различни периоди бяха 
и шефове на агенцията. 
По случая „Своге“ те са 
обвинени за престъпле-
ние по служба. Според 
прокуратурата те не са 
изпълнили служебни-
те си задължения с цел 
да набавят облага за 
„Трейс Своге“ и от това 
са настъпили значителни 
вредни последици. Об-
лагата се изразявала „в 
неизвършването за смет-
ка на дружеството на 
ремонт за отстраняване 

на констатираните дефе-
кти“. В резултат са би-
ли ощетени водачите на 
автомобили, ползващи 
участъка от пътя Сво-
ге – Нови Искър, които 
рискуват да катастрофи-
рат, защото намаленото 
съпротивление на хлъзга-
не на участъка удължава 
спирачния път и води до 
загуба на стабилност на 
колите при маневра. 
Другите петима обви-

няеми са привлечени за 
престъпление по транс-
порта. Прокуратурата 
е обвинила Б. Иванов 
- ръководител екип и 
изпълнителен директор 

на „Трейс София“, която 
е изпълнител на рехаби-
литацията на пътя Сво-
ге – Нови Искър. Сред 
обвиняемите са още С. 
Трифонов, началник на 
асфалтова база „Костин-
брод“, и И. Иванов - тех-
нически ръководител, 
които са имали договор 
с „Трейс“. Прокуратурата 
слага в тази група и стро-
ителния инженер М. Т., 
както и С. Попниколова 
- директор на дирекция 
„Управление на проекти, 
финансирани с кредитни 
инвестиции“ в Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
Не става ясно защо про-

куратурата посочва част 
от хората с пълно име, а 
друга с различни абреви-
атури.
Дончо Атанасов и Све-

тослав Глосов са с мерки 
за неотклонение парич-
на гаранция в размер на 
10 000 лева, Б. Иванов 
– 15 000 лева,  а оста-
налите обвиняеми - по 
2000 лв. Това обвинение 
е второ за Дончо Атана-
сов. Той вече е обвиня-
ем и заради инцидента с 
паднала лампа в тунела 
„Ечемишка“, при който в 
началото на 2017 г. заги-
на жена. 
(Продължава на 2-а стр.)

АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ

Нови седем души са обвиняеми за пътната тра-
гедия край Своге, при която миналата година 
загинаха 20 души. Сред тях обаче няма министри. 
Най-високопоставените са двама членове на Упра-
вителния съвет на Агенция „Пътна инфраструк-
тура“. Това става ясно от съобщение на прокура-
турата. Веднага след катастрофата обвинение бе 
повдигнато на шофьора на автобуса.

Най-високопоставените обвиняеми
по делото „Своге“ са двама шефове в АПИ
Според прокуратурата некачественият асфалт и мантинели също са допринесли за кървавата трагедия

За пореден ден екоакти-
висти протестираха в 
британската столица 
Лондон срещу клима-
тичните промени и бяха 
арестувани от полиция-
та. Досега над 500 души 
са задържани по време на 
протести с искания да 
бъде обявено „климатич-
но извънредно положе-
ние“, отделяните вредни 
емисии да се сведат до 
нула до 2025 г. и да бъде 
сформирано „гражданско 
събрание“ по въпросите 
на „климатичната спра-
ведливост“. Организа-
торите от движението 
„Икстинкшън рибелиън“ 
планират започналите 
в понеделник протести, 
целящи да „затворят 
Лондон“, да продължат 
до края на седмицата.

СНИМКА: EPA/BGNES

Евро 1.95583

USD 1.73852 (0.00785)
CHF 1.7182 (0.00256)
Злато 2218.34 (10.72)
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