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ГЕРБ въвежда затвор за крещене, 
присмиване и постоянни критики
Всеки, който се присмива, 

крещи или постоянно критику-
ва друг човек, може да влезе за 1 
г.  в затвора. Ако това се случва 
в семейството, наказанието мо-
же да стигне до 5 г. затвор. Това 
се предвижда в предлагани  от 
ГЕРБ промени в Наказателния 
кодекс за борба  с домашното 
насилие, които бяха приети от 
НС на първо четене. 
В този законопроект  като 

престъпление е вкарано и пси-

хическото насилие. То може да 
бъде упражнявано посредством 
вербално насилие, крещене, 
заплахи, тормоз, сплашване, 
постоянно критикуване, за-
срамване, порицаване, използ-
ване на обидни имена и епи-
тети, присмиване, изолиране 
на жертвата чрез лишаване от 
средства за независими дейнос-
ти, за издръжка или икономи-
ческа независимост. 
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НАБЛЮДАТЕЛ

�

На 9-а стр.

Няколко реформи 
у нас са вече 
неизбежно зло

Предвижда се и ред, 
по който да се пла-
щат таксите за път, 

отдаден на концесия. У нас 
такива пътища няма, но 
имаше спорадични заявки 
за интерес от потенциални 
кандидат-инвеститори.
Не е ясно какви ще са 

таксите, но те ще могат да 
се плащат в левове или в 

евро - за регистрираните 
в чужбина превозни сред-
ства. От тях ще са осво-
бодени  автомобилите на 
МВР, НСО, ДАНС, Спеш-
ната помощ и на въоръ-
жените сили. Допълнител-
но заплащане няма да се 
дължи, ако вече има тол 
такса. Плащането на так-
сата ще става на контрол-

но-пропускателни пункто-
ве преди или след преми-
наване по съоръжението 
и ще се дава платежно, 
гласи още наредбата. 
Платените съоръжения 

ще бъдат посочени в при-
ет с решение на правител-
ството списък. От Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ) дават да се 
разбере, че става дума за 
бъдещи обекти. Такива 
са  тунелите под проходи-
те „Шипка“ и „Петрохан“. 
Заговори се и за евентуал-
ни нови трети и четвърти 
мост над Дунав към Ру-
мъния. В момента се пла-
ща за преминаване и на 
двата съществуващи мо-
ста - при Русе и при Ви-
дин. От пътната агенция 

успокоиха, че съоръжени-
ята по магистралите ня-
ма да бъдат платени, тъй 
като за тях ще важат тол 
таксата за камионите и 
електронната винетка за 
леките коли.
Проектонаредбата пред-

вижда също в случаите, 
когато специалното полз-
ване обхваща различни 
републикански пътища, 
един от които е предос-
тавен на концесия, такси-
те да се определят в две 
части и да се заплащат по 
сметка на АПИ и на кон-
цесионера. До момента у 
нас няма пътища на кон-
цесия. Имаше запитвания 
от фирми от Далечния 
изток за евентуално тяхно 
участие в пътното строи-

телство у нас, без да се 
стигне до по-конкретна 
информация. Данните за 
предоставените на конце-
сия пътища и за сметките 
в обслужващите банки на 
агенцията и на концесио-
нера ще бъдат обявявани 
в централната админи-
страция и областните път-
ни управления на АПИ.
Фирмите, които искат 

да изградят  и експлоати-
рат търговски крайпътни 
обекти и площадки за 
оказване на пътна помощ 
срещу заплащане и пътни 
връзки към тях, както и 
рекламни съоръжения, 
също ще трябва да пла-
щат такса.
АПИ ще  поддържа 

системите за продажба 

на електронни винетки, 
маршрутни карти и раз-
пространението на бордо-
ви устройства за тол таксу-
ването, става ясно от про-
ект на постановление на 
Министерския съвет за из-
менение и допълнение на 
Правилника за прилагане 
на Закона за пътищата. 
Пътната агенция ще осъ-
ществява всички дейности 
по техническата и софту-
ерна поддръжка на компо-
нентите на Електронната 
система за събиране на 
пътни такси -  електрон-
ни винетки и тол такси, 
ще управлява процесите 
и контролира правилното 
отчитане на дължимите 
такси и събирането им. 
(Продължава на 4-а стр.)

АЛИСА ИВАНОВА

За преминаване по отделни съоръжения по пъти-
щата в страната ни, като мостове, тунели или 
планински проходи, също ще могат да се събират 
такси. Това предвижда нов проект на Наредба за 
условията и реда за събиране на таксите за спе-
циално ползване на републиканските пътища на 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ), публикуван  в сряда. 
Досега в България такива такси не са налагани.

Кабинетът планира и такси за 
преминаване по мостове и тунели
С нова наредба се определят правила за плащане по пътища, отдадени на концесия

В Античния културно-ко-
муникационен комплекс 
„Сердика“ (зона Ларго-
то) Министерството 
на туризма организира 
двудневно туристическо 
изложение, на което бяха 
представени български 
традиционни продукти.

СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА

Евро 1.95583

USD 1.73006 (-0.00138)
CHF 1.72092 (0.00453)
Злато 2096.65 (20.05)
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