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1.00 лв.

Политическата съдба на Цветанов
вся разкол в коалицията
Оставките в имотния скандал
- на министъра на правосъдието
Цецка Цачева и зам.-министъра
на спорта Ваня Колева, направиха още по-оглушително мълчанието на централната фигура в
него - зам.-шефа на ГЕРБ Цветан Цветанов, който все още е в
САЩ.
В отсъствието на Цветанов коментарите от страна на съпартийците му бяха предпазливи. Като
глас на недоволството се изяви
вицепремиерът Томислав Дон-

чев. „Скандалът с апартаментите
има потенциал да нанесе щети,
особено в предизборна ситуация“,
заяви той.
Партньорите на ГЕРБ от „Обединени патриоти“ тотално се
разминаха в коментарите си за
съдбата на Цветанов. Сидеров
очаква промени в ПГ на ГЕРБ,
Каракачанов отказа коментар, а
Валери Симеонов заяви, че искането за оставки е „просташки лов
на вещици“.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Борисов

е на крачка
от хеттрик – пак да не
довърши мандата си

Още – на 3-а стр.

На 9-а стр.

Само 9 дребни риби са
в затвора за корупция
Повечето осъдени са шофьори, подхвърлили дребни суми, за да не бъдат глобени за нарушения
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

Едва 9 души, осъдени за корупция, лежат в
момента в затворите в страната. Всички те са
дребни риби - повечето са шофьори, които са се
опитали да подкупят проверяващите ги полицаи,
за да не им бъде съставен акт за нарушение.
Сумите, които са се опитали да дадат, не са големи - между 10 и 50 лв. Тази картина разбива на
пух и прах мита, че у нас се преследва корупцията
по високите етажи на властта.

Н

ай-сериозните случаи са два - на
служители от фонд
„Земеделие“, подкупвали
земеделски производители, както и казус с надзирател и частен охранител, които вземали пари
СНИМКА: EPA/БГНЕС

1

Круизният кораб „Вайкинг скай“ с над 1300 души
на борда претърпя сериозна повреда в опасни
води край западния бряг
на Норвегия през уикенда. По-късно той успя да
задвижи три от четирите си двигателя и ще
бъде изтеглен на буксир
до пристанище. Въпреки
това зрелищната операция по евакуиране на
пътниците един по един
с хеликоптери продължаваше и в неделя. Полицията уточни, че повечето
пътници са британци и
американци.

Още – на 8- а стр.
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USD 1.73052 (0.01292)
CHF 1.7396 (0.00908)
Злато 2274.61 (21.9)

от затворници, за да им
осигурят привилегировано отношение. Това става
ясно от справка, получена от „Сега“ по Закона за
достъп до обществената
информация от Главна
дирекция
„Изпълнение

на наказанията“ към правосъдното министерство.
„Сега“ потърси и информация за ефективно
осъдени за длъжностни
престъпления, за които
прокуратурата
най-често обвинява т.нар. бели
якички, но въпреки шумните акции и хвалбите на
държавното
обвинение
през годините от отговорите на затворническата
администрация става ясно, че такива няма.
Колкото и ласкателен за
България да беше последният доклад на Брюксел,
в него все пак се казваше, че „ключов проблем,

подчертан в поредицата
доклади по Механизма
за сътрудничество и проверка, е липсата на последователни резултати в
България, що се отнася
до присъди по дела за корупция по високите етажи на властта“. Миналата
седмица представители на
Еврокомисията бяха на
поредната си мисия тук.
Един от осъдените лежи
в затвора, защото се опитал да подкупи полицай с
откраднатото от него колело. Идеята била, че като
даде крадения велосипед,
полицаят няма да докладва за кражбата и да го

задържи. Затова е осъден
от окръжния съд в Бургас
на година и половина затвор и глоба от 1500 лв.
Колелото е отнето в полза
на държавата. Крадецът
е осъждан много пъти,
включително и за кражба
на велосипед, става ясно
от мотивите на съда.
Пак бургаският съд праща в затвора за половин
година мъж, който дал 20
лева на двама полицаи,
за да не бъде глобен за
това, че няма книжка и
че в колата му има повече пътници, отколкото
е разрешено да се возят.
Осъденият е глобен и с

200 лв.
Варненският
окръжен
съд е произнесъл присъда
заради подкуп от 50 лв.
Осъденият се опитал да
даде на двама гранични
полицаи пари, след като
го спрели за проверка.
Той шофирал, въпреки че
не бил правоспособен водач, и освен това колата
нямала „Гражданска отговорност“. Присъдата е
една година затвор.
Окръжният съд в Пловдив е осъдил на 2 години
и половина затвор друг
неправоспособен водач за
подкуп от 10 лв.
(Продължава на 2-а стр.)

