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Борисов обеща Търговският 
регистър да заработи в сряда

МАРИЯ ТРИФОНОВА

Търговският регистър ще 
заработи напълно до сряда, 
обеща лично премиерът Бой-
ко Борисов вчера. „Виждате, 
има държави, където избори-
те им пробиха с кибератаки. 
Тук за всяко нещо се вдига 
огромна олелия. Да, не е 
приятно, но пък всички ра-
ботят активно, за да обезопа-
сим системата“, каза той.

В петък изпълнителният ди-
ректор на Агенцията по впис-
ванията Зорница Даскалова 
подаде оставка, която бе при-
ета. Даскалова не вижда своя 
вина за неработещия вече 10 
дни Търговски регистър, кой-
то на практика блокира це-
лия стопански оборот в стра-
ната, и се смята за жертва на 
политически натиск.

Още – на 3-а стр.
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На 9-а стр.

Търговете у нас обръщат 
компотите в компютри 
и обратното

Бегълците са изтър-
пявали присъди за 
убийства, блудства, 

изнасилвания, кражби, 
грабежи, наркотици, из-
мами, контрабанда и 
телесни повреди. Минис-
терството на правосъди-
ето обаче крие имената 
им с абсурдния аргумент, 
че те не са дали съгласие 
личните им данни да бъ-
дат огласявани публично. 

Интересно как тогава 
разчита те да бъдат от-
крити.
„Няма писмено съгла-

сие на лицата за пре-
доставяне на исканата 
информация“, гласи аб-
сурдният отказ на ше-
фа на Главна дирекция 
„Изпълнение на нака-
занията“ (ГДИН) към 
Министерството на пра-
восъдието Васил Ми-

ладинов на въпроси на 
„Сега“. Той не уточня-
ва дали е правен опит 
„третите лица“ да бъдат 
открити, за да бъдат пи-
тани, и дали официално 
са отказали, което също 
би било абсурдно. Име-
ната на осъдените у нас 
са публични, каквото е 
и самото правосъдие, и 
това именно е начинът 
да се осъществява гене-
ралната превенция на за-
кона. Министерството не 
беше толкова деликатно 
с избягалите затворници 
тази пролет и не искаше 
съгласието им, за да съ-
общава подробности за 

тях. От Върховната каса-
ционна прокуратура пре-
ди време също отказаха 
да предоставят имената 
на ефективно осъдените, 
които са избягали, преди 
да влязат в затвора, за-
щото това били лични 
данни. 
Най-много бягства има 

през 2016 г. - 20 души. 
12 от тях са кривнали от 
външни обекти на затво-
рите във Варна, Стара 
Загора, Ловеч, Бургас и 
София. През м.г. са избя-
гали 14 души, като 8 от 
тях са се измъкнали от 
външни обекти, петима 
от затворнически обще-

жития и един от корпуса 
на Бургаския затвор. От 
началото на 2018 г. бяг-
ствата са 9. Зрелищно-
то бягство на Владимир 
Пелов и Радослав Колев, 
които през април успя-
ха лесно да преодолеят 
всички защитни мерки 
и да избягат през цен-
тралния вход на Софий-
ския затвор, разкри хаоса 
и липсата на контрол в 
местата за лишаване от 
свобода. Пелов беше от-
крит два месеца по-къс-
но край Ботевград, след 
като загина в престрелка, 
а Колев още се издирва. 
През тази година имаше 

и бягство от болница. 
От ГДИН се оправда-

ват, че осъществените 
бягства всъщност са от-
клонения и са извърше-
ни предимно от затвор-
нически общежития от 
открит тип, където има 
смекчен надзор, а осъде-
ните работят на външни 
неохраняеми обекти. От 
общежития от закрит тип 
са извършени три бягства 
с петима участници, като 
към момента се издирват 
двама - един е задържан 
в страната, друг лежи в 
португалски затвор, а 
третият е мъртъв.
(Продължава на 4-а стр.)

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

72-ма затворници са успели да преодолеят решет-
ките и да избягат през последните 5 години. За 
повечето бягства гражданите дори не са били уве-
домени - знаят се не повече от десетина случая. 

Властта пази в дълбока тайна 
имената на 72-ма избягали затворници
Министерството на правосъдието не можело да ги оповести публично, без да пита осъдените дали са съгласни

Мюсюлмани протягат 
ръка да докоснат стена-
та на древния храм Кааба 
в Голямата джамия в Ме-
ка, Саудитска Арабия, в 
началото на хаджа вчера. 
Над 2.5 млн. богомолци се 
очаква да посетят Мека 
за годишното поклоне-
ние. Тази година саудит-
ските власти не допус-
кат за поклонението в 
страната граждани на Ка-
тар. Катар е в изолация 
от юни 2017 г., след като 
Саудитска Арабия и ней-
ните съюзници обвиниха 
емирството, че подкрепя 
тероризма и има прека-
лено близки отношения 
с отдавнашния съперник 
на Рияд – Иран. 

СНИМКА: EПА/БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.717 (-0.00317)
CHF 1.72502 (-0.00596)
Злато 2019.96 (-9.68)
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