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Тол таксата ще е еднаква 
за магистрала и за второкласен път

АЛИСА ИВАНОВА

Очакваните от дълго време 
тарифи за тол таксата, която 
тежките камиони ще трябва 
да плащат на километър, най-
сетне бяха обявени. Те би тряб-
вало да влязат в сила от март 
догодина.  Предлаганите тари-
фи за камиони от 3.5 до 12 тона 
са от 4 до 7 ст. за километър 
в зависимост от евро катего-
рията. Впечатление обаче пра-
ви, че цената за магистрала, за 

първи и втори клас пътища е 
еднаква. Минимална разлика е 
предвидена само за автомобили 
над 12 тона, но тя е в рамките 
на 1-2 стотинки на километър. 
Предлаганите тарифи също не 
са краен вариант поне дока-
то не приключи обсъждането. 
Крайният срок е средата на де-
кември. Но отсега е сигурно, че 
основни стоки, както и автобус-
ните превози ще поскъпнат.

Още - 6-а стр.

НАБЛЮДАТЕЛ
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На 10-а стр.

Я да мрем 
по-добре – II

тримата се обявиха срещу 
нова процедура. 
Съдия Олга Керелска 

постави друг въпрос, кой-
то я притеснявал. Тя при-
помни думите на Цацаров 
от 24 октомври, че избо-
рите за тримата големи 
стават в други две сгради, 
и поиска да знае има ли 
политическа намеса. „Да 
не претопляме опорни 
точки. Ако имате нещо по 
процедурата, довършете“, 

прекъсна я правосъдният 
министър Данаил Кири-
лов. През цялото време 
той застъпваше тезата, че 
законът не позволява на 
ВСС да открие нова про-
цедура, преди да бъде пов-
торно гласувана номина-
цията на Гешев. В крайна 
сметка съдебните кадрови-
ци решиха с 20 гласа „за“ 
и 4 „против“ да продължи 
вече започнатата процеду-
ра и да се пристъпи към 

прегласуване на единстве-
ната кандидатура. 
Преди същинското гла-

суване обаче съдия Ке-
релска отново повдигна 
темата за двете сгради. 
„По никакъв начин не 
съм реферирал към про-
цедурата за избор, която 
тече в момента“, оправда 
се главният прокурор и 
контраатакува с въпрос 
защо тя не се интересу-
ва как Лозан Панов е 

избран. „Оставам с впе-
чатлението, че изборът 
не е на Иван Гешев, а на 
мен. Първата сграда, коя-
то свързвам с Цацаров, е 
тази на ВАС, където той 
дойде на крака заедно с 
други членове на ВСС да 
ме пита дали имам инте-
рес да се включва в про-
цедурата. А втората сграда 
е на Института за спешна 
помощ „Пирогов“, където 
Сотир Цацаров и Георги 

Колев ме посетиха и на-
стояваха да оттегля отказа 
си за участие на процеду-
рата за избор на предсе-
дател на ВКС“, отвърна 
самият Лозан Панов.
Съдия Атанаска Дишева 

потрети въпроса за двете 
сгради и заяви, че прези-
дентът е върнал избора, 
защото трябва да се разсе-
ят съмненията в легитим-
ността на процедурата. 
(Продължава на 2-а стр.)

МАРТИН ГЕОРГИЕВ

Eдинственият кандидат за главен 
прокурор Иван Гешев отново бе 
утвърден за поста на заседание на 
Пленума на Висшия съдебен съвет, 
гарнирано със страсти, лични напад-
ки и дори заплахи. За него гласуваха 
20 души, а 4 бяха „против“. Това се 
случи само седмица след като прези-
дентът Румен Радев отказа да 
назначи Гешев заради липсата на 
състезателност в процедурата. Пред 
сградата на ВСС отново имаше два 
протеста - за и против Гешев.

Със заплахи и нападки изборът 
на Гешев беше циментиран
Главният прокурор Сотир Цацаров така и не обясни кои са двете сгради, където се решават висшите магистратски постове

Главният прокурор Сотир Цацаров и единственият кандидат за негов приемник и настоящ зам. главен прокурор Иван Гешев демонстрират 
задоволството си, че успяха за втори път да накарат 20 от членовете на ВСС да гласуват в тяхна полза.
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Скараните ВМРО и „Атака“ 
ще имат обща група в СОС

На 5-а стр.

Само богатите немци вече 
ще плащат данък солидарност

На 8-а стр.
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Съдебните кадровици 
дебатираха близо 6 
часа. В началото се 

разрази спор дали да бъ-
де стартирана нова про-
цедура, или направо да 
се пристъпи към прегла-
суване на единствената 
кандидатура. Председате-
лят на Върховния каса-
ционен съд Лозан Панов 
заяви, че ВСС трябва да 
се вслуша в мотивите на 
президента, защото негли-
жирането на аргументите 
му ще означава, „че пре-
зидентската институция 
е в ролята на нотариат, 
който заверява, който 
слага печат на решения-
та на ВСС“. Според съдия 
Вероника Имова обаче 
президентският указ има 
преди всичко престижен 
характер. Главният проку-
рор Сотир Цацаров дори 
смята, че в юридическия 
смисъл указът на прези-
дента не съдържа никакви 
мотиви. „Има публична 
позиция на президента. Тя 
трябва да бъде преценена 
от всеки от нас“, добави 
той. Това негово станови-
ще беше подкрепено и от 
председателя на Върхов-
ния административен съд 
Георги Чолаков. Затова и 


