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ЕК очаква резултати от
разследванията по „Апартаментгейт“
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Европейската комисия очаква резултати от разследванията
по „Апартаментгейт“. Това стана ясно от отговорите на първия зам.-председал на Европейската комисия Франс Тимерманс на пресконференция
в Брюксел. „За апартаментите,
очевидно придобити на много
ниски цени, разбирам, че всички тези случаи се разследват
и не е редно да коментираме

преди края на разследването“,
заяви той. Веднага след това
добави: „Очакваме резултатите“. Тимерманс се е срещнал в
Брюксел със Сотир Цацаров.
Новината бе разпространена от
българската прокуратура, която
описва колко успехи е представил Цацаров. От своя страна
Тимерманс е заявил, че „отчитаме напредък, но остава още
огромна работа за вършене”.
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Бившата кметица на „Младост“
получи 20 г. затвор за назидание

Изключително тежките присъди бяха постановени, въпреки че основните
доказателства на прокуратурата бяха компрометирани
МАРТИН ГЕОРГИЕВ

Въпреки компрометирането на голяма
част от доказателствата, представени
от прокуратурата, специализираният
наказателен съд постанови изключително тежки присъди от 20 години затвор
и глоба от 10 хил. лева за подсъдимата
бивша кметица на столичния район
„Младост“ Десислава Иванчева за искане
на подкуп. Нейната заместничка Биляна
Петрова беше осъдена на 15 години
затвор, а третият подсъдим - Петко
Дюлгеров, за когото се твърди, че е
посредник при подкупа, получи 12 години
затвор и глоба от 12 хил. лв. Имуществото на двете жени ще бъде конфискувано и те няма да могат да заемат
публични длъжности в следващите 20 г.
В края на заседанието Иванчева и
Петрова дори бяха върнати в ареста.
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поред
съдебния
състав има безспорни доказателства, че те са поискали
подкуп от 56 хил. евро
през посредника Петко
Дюлгеров, за да придвижат преписка на строителния
предприемач
Александър Ваклин. Интересното е, че съдът оправда Иванчева и Петрова за самото получаване
на подкупа, което би
трябвало да е документирано от зрелищната
акция на прокуратурата в
центъра на София преди
година.
По време на съдебния
процес обаче нито едно
от доказателствата не бе
безспорно. Прокурорската теза беше силно разклатена, като ключови
доказателства
отпадаха
почти на всяко заседание. От показанията си
се отказа основният свидетел на държавното об-

Десислава
Иванчева и
Биляна Петрова очакваха
оправдателни
присъди при
видимо разклатената прокурорска теза и
компрометираните доказателства.

СНИМКА: МИХАЕЛА
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винение Дюлгеров, който
първоначално
признал
пред разследващите, че
участвал в предаването
на подкупа. В съдебната
зала обаче той обясни, че
е бил „натискан“ от служители на КПКОНПИ
да говори „правилните
неща“. Вчера Дюлгеров
отново повтори, че е
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бил притискан от антикорупционната комисия.
Всъщност той изпълнявал
единствено „консултантски услуги“ на Ваклин,
заради което е получил
14 хил. евро. „Това, което
направи Ваклин, не знам
как спи, това е толкова
низка провокация, тя е
съшита с бели конци“,

изтъкна Дюлгеров. Той
припомни, че в записите
от подслушванията по делото се чува предложение
към строителния бизнесмен да плати 15 хил. лева на спецпрокуратурата,
която да накара Иванчева да „изчезне“. Ваклин
обаче не си спомнял кой
му е направил офертата.
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По време на делото
се оказа, че записите от
специалните разузнавателни средства (СРС) са
силно компрометирани.
Те са свалени с грешки,
които тотално променят
смисъла на казаното. Така например произнесената от Биляна Петрова
фраза „не искам децата

да ходят в центъра“ станала „не искам 10%“.
Прокуратурата е допуснала грешки и при описа
на банкнотите от подкупа. Пет от тях имат различни номера от тези,
които са посочени в протоколите, съставени при
ареста на двете жени.
(Продължава на 3-а стр.)
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