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Спецсъдът цинично реши, че килията се
отразява добре на Иванчева и Петрова
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Здравословното състояние на
Десислава Иванчева и Биляна
Петрова не им пречи да стоят в
ареста. Не е отпаднал рискът те
да извършат друго престъпление. Затова двете подсъдими за
подкуп жени остават в ареста,
където са от април. Това следва от определението на тримата
апелативни съдии в спецсъда
Веселина Вълева, Димчо Георгиев и Даниела Росенова.

Петрова е с влошено здравословно състояние, но заболяванията й не са пречка да
пребивава в следствения арест,
приемат съдиите. Даже показателите й са се подобрили в ареста, пише цинично в определението. Съдиите не са съгласни и с изводите на експертите,
че ако Иванчева е вкъщи, това
ще подобри здравословното й
състояние.
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Срещу министър Горанов започна и
проверка за конфликт на интереси

Антикорупционната комисия се е самосезирала отделно от производството за
търговия с влияние заради апартамента, обитаван от семейството му безплатно
САМУИЛ ДИМИТРОВ

Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) е
започнала проверка за конфликт на интереси
на финансовия министър Владислав Горанов.
Поводът са медийните публикации за това, че
той ползва безвъзмездно луксозен апартамент,
даден му от неговия кръстник Иван Сариев,
отговори председателят на антикорупционната
комисия Пламен Георгиев на въпрос на „Сега“.

Т

ова е втората проверка срещу Горанов. Първата бе
възложена на комисията лично от главния
прокурор Сотир Цацаров и е за престъпление
по служба и търговия с
влияние. За извършваСНИМКА: БГНЕС
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Край Стара Кресна започна залесяването на изгорелите в пожар площи.
През лятото на миналата
година в района изгоряха
над 16 000 хектара гори.
Залесяването се извършва от седмица и въпреки
лошото време вече са засадени 30 декара източно
от махала Миланчевци на
село Ощава. На подходящите места се засажда и
зимен дъб.
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нето й бе даден 20-дневен срок, който изтича
на 18 декември. „Тя ще
приключи в срок“, заяви Георгиев. Не е ясно
колко време ще се проточи тази за конфликт
на интереси.
Шефът на КПКОН-

ПИ отказа да отговори
вижда ли нещо нередно
в поведението на министъра. „Нали разбирате, че аз, ако кажа,
това ще е индикация?
Особено за проверката
за конфликт на интереси - ние сме петима
членове. Аз по никакъв
начин не бих искал да
влияя на мнението на
никой от членовете на
комисията. След като
приключи проверката,
ще излезем с мотивирано решение“, заяви
Георгиев.
Проверките срещу Горанов започнаха едва

след като в медиите се
вдигна шум, че той е
декларирал, че живее в
чужд апартамент в суперлуксозния комплекс
„Есте“
безвъзмездно.
Жилището е купено от
кръстника на Горанов
- Сариев, от фирма на
бизнесмените
Кирил
и Георги Домусчиеви.
Министърът живее там
от 2012 г., но декларира
това обстоятелство едва
сега, тъй като бе приет
нов закон, според който
висшите чиновници вече са задължени да декларират ползването на
чуждо имущество.

Горанов заяви първоначално, че кръстникът му е близък роднина. Но двамата нямат
кръвна връзка. След
това обясни, че отишъл
да живее в жилището,
защото децата и жена му се уплашили от
земетресението в Перник през 2012 г., понеже
обитавали висок етаж.
За бившия регионален министър Николай
Нанков, сега зам.-министър, няма проверка,
научи „Сега“. Той също
е декларирал, че живее
безплатно в чуждо жилище на „семейна при-

ятелка“, като тя ползва
къщата му в Априлци, а
от публичните регистри
се вижда, че хазаите му
печелят европроекти.
Сайтът „19 минути“
съобщи, че е попитал банка ДСК как така е кредитирала през
2007 г. Горанови при
условия, непостижими
за останалите клиенти. „Кои сте вие, че да
питате? Ще отговорим,
ако ни пита прокуратурата”, отговорил шеф в
банката, пожелал името му да не бъде цитирано.
(Продължава на 3-а стр.)

