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Поне 50 души са знаели как 
да хакнат НАП месеци преди теча

МАРТИН ГЕОРГИЕВ

Поне 50 души са знаели как 
да получат достъп до инфор-
мационните системи на НАП 
няколко месеца преди да бъдат 
разпространени личните данни 
на над 5 млн. български граж-
дани в мрежата след хакерската 
атака срещу приходната аген-
ция. Това разкри адвокатът на 
20-годишния Кристиян Бойков, 
обвинен в кибертероризъм, в 
ефира на bTV в четвъртък. 

Адвокат Любен Казанлиев 
показа снимка от публичен чат 
в приложението „Телеграм“, в 
който над 50 души програмисти 
обсъждат професионални  те-
ми от IT сферата. На 14 април, 
точно 3 месеца преди теча на 
личните данни,  неизвестно ли-
це пише в чата, че е установи-
ло конкретна уязвимост в сайта 
на НАП и  е дало връзка към 
сървър на приходната агенция. 

(Продължава на 3-а стр.)
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На 9-а стр.

Държавата – безхаберна, 
чиновниците – излишни

Това съобщи МОН, 
след като просвет-
ният министър Кра-

симир Вълчев е одобрил 
редактираните варианти 
и те влизат за печат, за 
да са готови за началото 
на учебната година.

„Издателствата реа-
гираха положително на 
поисканите от нас про-
мени и ги направиха. 
Въпреки че всеки един 
от нас желае учебници-
те да изглеждат още по-
добре,  ние сме доволни 

от промяната, която се 
случи, защото тя е съ-
ществена”, коментира 
пред  desebg.com  минис-
тър Красимир Вълчев. 
Той увери, че одобрените 
нови варианти вече отго-
варят на духа на новата 
учебна програма и имат 
ясно изразено отношение 
към комунистическия ре-
жим.
В края на юни Въл-

чев спря пет проекта на 
учебници по история за 
десети клас на общо че-
тири издателства - „Клет 
България“ (притежава-
що „Анубис“ и „Бул-
вест“) „Просвета“, „Рива“ 

и „Домино“, след като 
преподаватели сигнали-
зираха, че в тях са пре-
мълчани ключови факти 
от комунистическото ни 
минало - ролята и дей-
ността на Държавна си-
гурност, трите фалита 
при управлението на То-
дор Живков, дълговете, 
които управлението на 
БКП завещава, жертви-
те на терора в месеците 
след 9 септември 1944 г., 
репресиите срещу църк-
вата, лагерите и др. За 
сметка на това децата 
щяха да учат, че „Тодор 
Живков  се е грижил за 
благосъстоянието на на-

рода“.
Министър Вълчев съ-

що призна, че макар 
проектите да отговарят 
формално на новата про-
грама по история, духът 
й в различните учебници 
е подменен и е направен 
опит „да се даде благо-
видност и нормалност 
на един режим, който 
сме характеризирали ка-
то тоталитарен“. Затова 
той поиска корекции от 
издателствата в най-дис-
кусионните текстове, за-
говори и за промяна в 
процедурата по одобря-
ване на учебници, която 
да включва по-ясно зада-

ние от МОН.
Месец и половина след 

това новите варианти са 
вече факт. Те точно отра-
зяват забележките, които 
историци и журналисти 
отправиха към първите 
проекти. Допълнена е 
информация за жертви-
те на терора в първите 
месеци след 9 септември 
1944 г., за дълговите кри-
зи, в които изпада НРБ, 
и другите икономически 
трудности, пред които 
тоталитарният режим из-
правя страната си, за ре-
пресиите срещу мюсюл-
маните, за лагерите. 
(Продължава на 2-а стр.)

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Новите учебници по история и цивилизации за десе-
ти клас вече имат ясно изразено отношение към 
комунистическия режим, а фактологията за този 
период е сериозно допълнена. Във всеки от петте про-
екта на издателствата са включени извадки от Зако-
на за обявяване на комунистическия режим в Бълга-
рия за престъпен (2000 г.) и Декларацията на 41-вото 
народно събрание, осъждаща опита за насилствена 
асимилация на българските мюсюлмани (2012 г.).

В новите учебници по история 
комунизмът вече е престъпен режим
В тях е добавена информация за лагерите и дълговите кризи по време на тоталитарния период у нас

Индийци си правят селфи 
със сънародник, облечен 
като премиера на стра-
ната Нарендра Моди, по 
време на честванията на 
Деня на независимост-
та на Индия в Бангалор. 
Вчера Индия отбеляза 72 
г. от независимостта си 
от британското упра-
вление.

СНИМКА: EPA/BGNES

Евро 1.95583

USD 1.75411 (0.00596)
CHF 1.80045 (-0.00017)
Злато 2667.32 (14.88)
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