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АПИ назначи току-що създадена
фирма за събирач на тол такси
След като в началото на
годината Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) тихомълком назначи „Интелигентни трафик системи“ за „национален доставчик“ за тол
системата, вече има и втора
компания със същия статут.
Става дума за „Телетол“ АД,
която е съвсем прохождаща
- създадена е на 22 февруари,
а е регистрирана като доставчик на услуги на 18 март.

Акционери са „Нованор“ с
дял от 70% и „Инфосистемс
интернешънъл“ ЕАД (30%).
Собственици на „Нованор“
са Лиляна Христова Деянова, по-известна като певицата
Лилана, и Мартин Димитров.
Новият партньор на агенцията ще получава като възнаграждение 7% от стойността
на събраните тол такси.
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Прокуратурата внезапно се заинтригува
от сметките на политиците в чужбина

ДАНС трябва да даде информация не само за хората, заемащи
висши длъжности, но и за техни близки и подставени лица
АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ

Прокуратурата официализира пълзящите от месеци слухове, че се очакват разкрития за тайни банкови сметки и недвижими имоти в чужбина на политици и висши държавни чиновници. Вчера главният
прокурор Сотир Цацаров изиска от председателя на
ДАНС Димитър Георгиев да предостави „без забавяне и с максимална конкретика“ цялата налична
информация за недекларирани активи зад граница на
хората, заемащи висши публични длъжности.

В

тази графа влизат
близо 6000 души президент, министри, депутати, магистрати,
шефове на агенции и комисии, кметове, шефове
на БНБ, НОИ, митници,
НАП, ръководители на
СНИМКА: МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
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Медицински специалисти
от цялата страна - сестри, акушерки, физиотерапевти, рехабилитатори, излязоха за пореден
път на протест въпреки
обещанията на кабинета
за увеличение на заплатите. „Няма да се откажем.
Искаме и тотална промяна в системата на здравеопазването. Не желаем
да участваме повече в
тези корупционни схеми,
не желаем повече такова
здравеопазване“, обясниха организаторите.
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специални служби, областни управители, ръководства на политически
сили и др.
Изисканата
информация засяга притежавани
и недекларирани банкови сметки, недвижими

имоти, друго имущество
на значителна стойност,
участия
в
търговски
дружества,
включително офшорни компании,
инвестиции в чужбина.
Изрично е посочено, че
трябва да се обхванат и
свързаните или подставени лица. Информацията
е необходима „с цел извършване на преценка за
наличие на предпоставки
за упражняване на правомощията на прокуратурата“. Възможните варианти
за прокурорска намеса са
образуването на проверка
по Закона за съдебната
власт или на досъдебно

производство по Наказателно-процесуалния кодекс.
Само часове по-късно
шефът на ДАНС Димитър Георгиев обяви, че
исканите данни ще бъдат
предоставени. „Не е малко времето, което трябва
да се провери. Надявам се
в максимално бързи срокове да успеем да направим това, което е необходимо, и да извършим тази
проверка“, уточни все пак
той. Съдействие обеща
и вътрешният министър
Младен Маринов, макар
че не е известно от МВР
да е искано нещо.

В писмото си Цацаров
изрично е посочил, че
иска и данните, които
ДАНС има по линия на
финансовото разузнаване,
т.е. и информация, която
може да е оперативна сигнали от агенти или
служебно изпратена от
финансовите разузнавания на други страни.
Прави впечатление и
публичното обявяване на
писмото до ДАНС, като
не е ясно защо главният
прокурор се е заинтересувал от този въпрос едва в
края на мандата си. Това
обаче е удобен начин да
се „осветлят“ определени

лица, за които отдавна
се знае, че разполагат с
активи зад граница, но
досега над тях е имало
„чадър“.
По сходен начин излезе
информацията на ДАНС
за Христо Бисеров през
2013 г., когато прокуратурата, ръководена отново от Сотир Цацаров,
изненадващо обяви, че
проверява
тогавашния
зам.-председател на ДПС
и зам.-председател на
парламента по сигнал на
ДАНС за евентуални финансови и данъчни престъпления.
(Продължава на 4-а стр.)

