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Русе, Плевен и Добрич
се топят най-бързо
МАРИЯ ТРИФОНОВА
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Брой 97 (6462), година XXII

Русе е загубил най-много жители през 2018 г., сочат данните на
НСИ за миналата година. Той се
е стопил с 1223 души и населението му към края на м.г. е 142
902 души. Следващи в тъжната
класация са Плевен, който вече е
с 947 души по-малко, или с общо
96 610 жители, и Добрич, който е
намалял с 918 жители до 83 584
души население. От областните
градове Габрово и Хасково са на-

малели с повече от 800 жители.
В Габрово намалението е с 894 до
52 169 души, а в Хасково - с 808
до 70 406 души. Най-малко е намаляло населението на Бургас - с
260 жители до 202 434, и Благоевград - с 232 жители до 69 178 души. При необластните градове за
трета година най-много е намаляло населението на Свищов - с 985
души до 25 062, следван от Дупница - с 467 души до 29 698.
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имаше
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Комисията „Антикорупция“ сама е
опорочила декларации на хора от властта
В указанията на КПКОНПИ е записано, че не е задължително да се описва
застроената разгърната площ, в която влизат тераси, тавани, ателиета
АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ

Указания на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за това как да се
попълват декларациите за публичност на имуществото на хората от най-високите етажи на
властта на практика ги компрометират и ги
правят неверни, стана ясно от проверка на „Сега“.
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съществува в утвърдената
от нея декларация. Така
заемащите висши постове
в държавата получават
картбланш да не декларират мазета, тавани, тераси
и др. и да заблудят обще-

- не. Попълва се застроената площ“, обясни пред
„Сега“ Веселинов и допълни, че тази практика
била от години. Според
него никой не е декларирал терасите точно заради
съветите на комисията.
Интересното е, че нито
един от уличените в пропуски в декларациите не
се защити с този аргумент.
Дори шефът на КПКОНПИ Пламен Георгиев не
се позова на собствения
си документ - той е декларирал едната си тера-

са от 46 кв. м, а липсата
на другата - от 186 кв. м,
обясни с грешка в нотариалния акт. Терасата си
от 117 кв. м не е декларирал и вицепремиерът
Красимир Каракачанов,
но и той не се позова на
указанията на комисията.
Не е ясно колко души са
спестили тераси, тавани и
мазета вследствие на указанията на КПКОНПИ.
Повечето
декларации,
които „Сега“ провери,
са с попълнени графи за
разгърната площ. Самият

Искрен Веселинов например е посочил в своята
последна декларация, че
през 2017 г. си е купил гараж в Русе за 20 000 лв.,
като е попълнил графата
както за „площ“, така и
за „разгърната застроена
площ“.
Според закона за противодействие на корупцията
образците за декларациите за имущество и интереси се правят от КПКОНПИ и са качени на нейния сайт.
(Продължава на 2-а стр.)
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о неизвестни засега
причини комисията е разпоредила,
че не е задължително да
се декларира „разгърната
застроена площ в кв. м“,
въпреки че такава графа

ството за реалния размер
на притежаваното от тях
имущество. В предишния
образец на декларация нямаше подобно указание и
в нея влизаше цялата информация от нотариалния
акт.
За указанията най-напред съобщи депутатът
от ВМРО Искрен Веселинов. „Когато се обадиш
в КПКОНПИ, за да попиташ как да попълниш
декларацията, ти казват без мазета, тавани, тераси
и др., всичко, което е РЗП

СНИМКА: БГНЕС

ÔÈÊÑÈÐÀÍÊÓÐÑ

Евро

1.95583

ÎÁÌÅÍÅÍÊÓÐÑ

USD 1.74487 (0.00558)
CHF 1.71324 (0.00807)
Злато 2222.51 (7.49)

Банско е празнично украсен в очакване на Воскресение Христово. Старинната част на възрожденския град грее с пищни цветни кътове, момичета в народни носии обикалят града и
подаряват червени яйца на минувачите.

