Изтеглят от пазара
31 генерични
лекарства,
плащани от НЗОК
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СКЕПТИЦИЗЪМ

ЕРП-тата надували
необосновано
наема
за стълбовете

ДЪМПИНГ

БАЛОН

ПОЛИЦИЯ

От 20 май МВР
пуска телефон
за сигнали срещу
изборни нарушения

80 на сто
от гърците
не вярват в
евроинституциите
8
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Лекарка отказва
да лекува хора от БСП
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БРОЙ 107 (6807)

Медицинският работник от село Габра не дава
и направления, ако откажеш да гласуваш за ГЕРБ
Единственият личен лекар в
село Габра, община Елин Пелин - Бисерка Николова, лекувала хората според партийната им принадлежност и крадяла от пенсионери с минимални
пенсии. За това се оплакали

местни пред депутата от БСП и
председател на социалната комисия в парламента Корнелия
Нинова. По думите им Николова отказвала направления на
хора, които не симпатизират и
не гласуват за ГЕРБ. Тя прите-

жавала и единствената дрогерия в селото, в която продава
лекарства.
Жителите обясниха пред
Нинова, че лекарката не предоставяла лекарства на членове и симпатизанти на БСП и

макар че таксата за пенсионери при личния лекар бе намалена от 3 на 1 лв., тя
продължавала да взема по 3
лв., без да издава никакъв документ.
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Снимка Пресфото/БТА

НЯКОЛКО
ДУМИ

Ина
МИХАЙЛОВА

БОЖЕ, КОСМОСА
ЩЕ ИЗПРАВЯТ!
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Антитерористична операция бе разиграна вчера от Специалните сили
на Министерството на отбраната и екипи на МВР в Пловдив. Бяха тренирани
действия за десант на командоси в коритото на река Марица и обезвреждане на взривно
устройство чрез използването на специален сапьорски робот

EUR: 1.95538

Реквием за
свиневъдството
в България

Жалка работа! До онзи ден Мая
Манолова им бъркаше в здравето,
щото ги прекъсвала, докато се изказвали в парламента, карала им
се, че нарушават правилата, и им
правела забележки. После Драгомир Стойнев им нацупи устничките,
като се зарече да им просне кирливите ризи в енергетиката. От вчера
кривата ракета нов проблем има шефката на Сметната палата й пречи (стр. 2). Иска да си гледа работата жената - да проверява и да
вади на бял свят шушумигите какво са шушумушили, докато са се
ошмулявали във властта. Не им
харесва и това си е, поръчки
изпълнявала! Че кога смогна за
има-няма седмица? Страх ли ги е,
грешни ли са или не са премели
добре зад гърба си?
Терсене им е. До вчера, когато
бяха на власт, все някой и нещо им
пречеше. И бяхме виновни - под
строй. Днес, като са в опозиция, пак
са им криви всички - не им вървят
по гайдата, не им уйдисват на акъла, не им пляскат с ръчички. Щот са
никои! А им се иска да са някои,
мило и драго дават! Като няма за
даване, искат... оставки и вотове. И
си вярват, оставете друго!
Ама са нагли! Смешно е да искаш оставка на човек, дето вчера е
избран и с подчинените не се е
здрависал. Заради интервюта в
медии. Боже, боже... Че те от телевизия в телевизия скачаха, тонове
мастило похабиха, сега космоса ще
изправят. Търсят с какво да се захванат, че да изплуват.
За принципи и дума не става.
Чули хората по принцип как става.
Чутото обаче влязло през ушите,
минало през джоба и излязло през
устата...

Ø

Ø

Ø

USD: 1.42730

GBR: 2.40289

CHF: 1.60301

Отстъпка
за плешивци
предлагат
в японско
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СРЯДА 14 МАЙ 2014

ДЕПУТАТЪТ ОТ КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ СТРАХИЛ АНГЕЛОВ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ГЕРБ

В присъствието на ректора на университета
проф. Иван Мирчев Станишев обяви,
че учебното заведение е един от важните
и икономически фактори за живота
в общината и Югозападна България

Станишев обеща пред студенти, че
ще стои зад националните интереси
“Рецептата е самочувствие,
аргументи и диалог. Да умееш
да поставяш своите интереси. И
аз твърдя, че го умея”. Така Сергей Станишев отговори на
въпрос на студенти от Югозападния университет в Благоевград
какво трябва да се прави, за да
бъде България равноправна в
Европейския съюз и нейният глас
да се чува. ЮЗУ е един от найдинамично развиващите се и е
много успешен в реализацията
на проекти, заяви Станишев.
“Имам възможност да говоря и с
преподаватели, и студенти на
тема “Европа”, но едно от нещата, които искам да припомня, е

че Коалиция за България внесе
предложение в Народното събрание, и съм сигурен, че то ще
намери подкрепа, за намаляване на таксите на студентите с
една трета. Смятам, че това пряко засяга всеки студент. Това е
важно за подкрепа на образованието и ще намерим начин самите университети да бъдат компенсирани”, каза лидерът на
БСП. Това действие е социално,
подкрепя студентите и възможността всеки, независимо дали е
от бедно или богато семейство,
да получи образование, “защото
една от философиите и принципите на моето политическо се-

мейство е равният шанс за всеки
в живота”, допълни той.
Соцлидерът припомни, че
преди години имаше програма
за модернизация на цялата база
на студентските общежития в
различни университети. “За
съжаление тя беше незабавно
спряна през 2009 г. и сега тръгваме от много по-трудна ситуация
в икономиката, бюджета на страната. Но въпреки това тази година подкрепата за висши учебни
заведения беше качена с 21
млн. лв. Това е първа стъпка, разбира се, недостатъчна, но ще
търсим и други варианти”, категоричен бе Станишев.

ЛИДЕРЪТ НА БСП:

Имаме интерес Китай да бъде
наш водещ партньор в Азия
ългария има интерес Китай да
бъде неин водещ партньор в
Азия, заяви лидерът на БСП и
президент на ПЕС Сергей Станишев на среща с делегация
от КНР, която се проведе вчера в ценралата на БСП. Той припомни, че страната
ни е една от първите, които признават
Китай като държава. Станишев бе категоричен, че това е много важна основа за
нашите приятелски отношения, защото
вашата страна има хилядолетна история
и китайският народ притежава дълга памет. “В годините на прехода нашите политически, дипломатически и културни отношения вървят успешно. Възхитен съм от
бързото, динамично развитие на вашата
страна в последните десетилетия и от последователното решаване на редица проблеми, които винаги съществуват в една
държава, особено от такъв мащаб”, обясни Станишев. По думите му БСП и ККП
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Стокообменът между двете държави надвишава 2 млрд. долара,
ще търсим нови инвестиции, заяви социалистът
имат дългогодишни трайни отношения.
Лидерът на социалистите изрази надежда личните и политически отношения,
които са установени в двете страни, а и
между двете партии, да прераснат в икономически.
Станишев подчерта, че се правят
постъпки към това и припомни, че през
изминалата година Пламен Орешарски
е посетил Пекин. Той подчерта, че чрез
посещението на премиера сме изразили
надежда за подкрепа от китайска страна
следващият форум Китай+16, включващ
държави от Централна и Източна Европа, да се проведе в София. Станишев
отбеляза, че България и Китай имат интензивен стокообмен, който надвишава
2 млрд. долара, но засега взаимните

инвестиции са значително ограничени.
Има много заявени инвестиционни намерения и в строителството, телекомуникациите и други сектори, но трябва да се
намерят конкретните взаимноизгодни
форми, обяви той.
Президентът на ПЕС обяви, че през
септември ще посети Пекин, което ще
спомогне за развитието на отношенията
между ЕС и КНР, тъй като след 25 май и
ЕК, и ЕП ще бъдат водени от социалистите в Европа. Станишев коментира, че в
резултат на тези избори ЕК ще се структурира по нов начин и основната мисия
на социалистите в евровота е Европа да
тръгне по един нов път и да бъде посоциална и справедлива. На срещата
присъстваха още зам.-председателят на

16 ПАРТИИ ПОДПИСАХА АНТИКОРУПЦИОНЕН
ДОГОВОР ПРЕДИ ЕВРОВОТА
Представителите на 16 партии
подписаха вчера антикорупционен
договор във връзка с провеждането
на предстоящите избори за Европейски парламент. Инициативата е
на международната организация
Transparency International, с която
Асоциация “Прозрачност без граници” работи в сътрудничество. Антикорупционният договор за превенция и противодействие на корупци-

ята е насочен към кандидатите за
евродепутати от всички държави
членки на ЕС. Под документа поставиха подписите си представители на
Коалиция за България, ГЕРБ, Реформаторския блок, АБВ, БКП, “Зелените”, независими депутати и др. Отсъстваха “Атака”, ДПС, НФСБ, “България без цензура” и др.
Основните стандарти на договора са институциите на ЕС като мо-

дел на прозрачност, отчетност и
почтеност, повишаване почтеността и прозрачността при разходване
на публични средства, гарантиране на ефективна защита на лицата,
сигнализиращи за нередности и корупция. С участието си в инициативата партиите и коалициите декларират, че техните евродепутати ще
спазват Етичния кодекс на членовете на ЕП.

ПЕС работи и за младежите
Време е Европа да чува „не” у нас, увери Йотова
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ:
След дългото време
на “Йес лейди” най-трудното нещо, на което трябва да научим Европа, е
да чува и отговора “не”
от нас, категоричен бе
кандидат-евродепутатът
от Коалиция за България
Александър Симов на
среща с избиратели в
пловдивския район “Северен”. По думите му,
България в Европейския
съюз може да отстоява
собствените си интереси,
и такъв е проектът “Южен
поток”, от който зависят
икономическият растеж и
нашият просперитет.
На друга среща в
квартал “Прослав” Симов
обяви, че във вътрешнополитически план вотът с
№15 е сигурен вот, за да
бъде продължена социалната политика на каби-
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нета. “Единствено гласът
за БСП е сигурен глас,
че ГЕРБ няма да се
върне на власт, а Бойко
Борисов ще си остане в
Банкя, да си дочете “Винету”, заяви социалистът.
Кандидатът за евродепутат подчерта, че промяната в България минава
през промяна на дясното
статукво в Брюксел, начело с безпринципния политик Барозу - защитник
на банките и едрия капитал. “Десницата убива ЕС
и ако не бъде спряна, евроскептицизмът ще надделее и след пет години
идеята за Обединена Европа ще бъде мъртва”,
посочи Симов. Той е убеден, че все още европейската мечта е възможна,
ако на 25 май левицата
получи мнозинство в ЕП.

Именно Партията на
европейските социалисти се е преборила за
една от действащите
вече и у нас политики
за справяне с младежката безработица програмата “Младежка
гаранция”. Това заяви
кандидатът за евродепутат от листата на КБ
Илияна Йотова по време
на посещението си в
Ямбол. “Ние няма да
спрем с “Младежка
гаранция”. Европейските
програми и европейските средства са с цел да
подпомагат, но те не
могат да заместят
ефективната национална
политика. Считам, че
трябва да се започне с
реформа на образователната система”,
подчерта кандидатът за
евродепутат.

Йотова заяви, че не
само младите хора
искат да работят, но и
собствениците на
предприятия са готови
да ги приемат. По
думите й, бизнесът
също иска младите
хора, за да може и да
ги обучава, да останат
на работа и да помагат
предприятието да има
печалба.
Чрез програмата “Младежка гаранция” се
свързват работодатели с
младежи, които усилено
търсят работа и имат
желание да изграждат
кариера, увери Йотова.
Тя обясни, че в програмата се предвижда
определянето на личен
консултант на всеки
младеж, който 4 месеца
търси и не може да си
намери работа.

БСП Янаки Стоилов и международният
секретар на партията Деница Караджова.
Сун Чунлан, секретар на ККП в Тиянжин и вицепремиер на КНР, предаде
поздрави на БСП от генералния секретар
на ККП и президент на КНР Си Дзинпин.
Тя изрази удовлетвореност, че двете партии са в много добри отношения и с удоволствие ще работят за развитието на
отношенията между двете държави, и ще
направи всичко възможно не само за
съдействие за форума, но и за други инициативи, които БСП има. “Вашата партия
също е с дълга история и традиции. Вижда се, че правителството на България
работи много добре в момента и страната
ви също поема своя път на развитие”,
подчерта Сун Чунлан.

Резултат от търгово предложение
от „Балтимор“ ООД и
„А Старт 2000“ ЕООД
за закупуване на акциите
на останалите акционери
на „Лавена“ АД, гр. Шумен
Във връзка с изтичане срока за приемане на
търговото предложение, отправено от „Балтимор“
ООД и „А Старт 2000“ ЕООД към акционерите на
„Лавена“ АД, гр. Шумен, и на основание чл. 157 от
ЗППЦК, обявяваме резултата от проведеното
търгово предложение:
Дружество, обект на предложението: „Лавена“
АД, гр. Шумен, с адрес на управление област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ж.к. Индустриален.
Търгови предложители: „Балтимор“ ООД, с адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ул. “Златен рог” 20-22, ет. 6, и „А Старт 2000“
ЕООД с адрес на управление гр. София, 1407,
район Лозенец, ул. “Златен рог” 20.
Упълномощен инвестиционен посредник: „БенчМарк Финанс“ АД, с адрес на управление гр.
София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2 и издаден
от КФН лиценз за осъществяване на дейност като
инвестиционен посредник №РГ-03-0212 от
09.05.2006 г.
Предлагана цена за една акция: 41.65 лв. (четиридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки). Брой на лицата, приели търговото предложение:
Брой физически лица, приели предложението:
1 брой, притежаващо 10 броя акции, представляващи 0.004% от капитала и гласовете в Общото
събрание на „Лавена“ АД, гр. Шумен.
Брой юридически лица, приели предложението: 0 бр.
Общият брой на акциите, придобити от „Балтимор“ ООД в резултат на проведеното по реда на
чл. 149, ал. 6 във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 1 и чл.
148 ж от ЗППЦК търгово предложение, е 10 броя
акции, представляващи 0.004% от капитала и гласовете в Общото събрание на „Лавена“ АД, гр.
Шумен.

