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И минималните осигуровки
се вдигат от 2019 г.
ЙОАНА ПЕТРОВА
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Брой 241 (6306), година XXI

0.80 лв.

Днес надзорният съвет на
НОИ ще обсъди проекта на
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019
г. С него се вдигат не само
максималните осигуровки, но
и минималните. Размерът на
обезщетенията обаче остава
без промяна.
Максималният осигурителен
доход се вдига от 2600 на 3000

лв. от 1 януари, а таванът на
пенсиите става 1200 лв. от 1
юли. Повишават се и минималните осигурителни доходи.
За самоосигуряващите се има
увеличение от 510 на 560 лв.
ГЕРБ пак иска изравняване на
минималния осигурителен доход за земеделските стопани и
тютюнопроизводителите с минималната заплата.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Дупката

във Варна –
фарсов спектакъл за
43 млн. лв. наши пари

Още – на 3-а стр.

На 9-а стр.

Прокуратурата слага на
трупчета по 188 дела дневно

Държавното обвинение скри колко е платило като обезщетение за лошата си работа по 714 дела
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

Мрачната тенденция за безнаказаност на престъпниците продължава всеки работен ден прокуратурата оставя на трупчета средно по 188 разследвания, защото извършителят не е разкрит. За първите 6 месеца на годината
спрените по тази причина досъдебни
производства са 22 666. За същия период през 2017 г. са спрени 24 823 дела, а
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татистиката е от
отчета на прокуратурата за първата половина на годината. Той беше публикуван на сайта й, след
като „Сега“ го поиска
по закона за достъп до
СНИМКА: БГНЕС
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Над 4000 души стартираха в Софийския маратон, от тях 500 бягаха
класическите 42.195 км, а
останалите - по трите
по-къси дистанции: 3 км,
10.5 км и 21 км. Победи
кениецът Стивън Киплагат, при това с нов рекорд на трасето - 2.14:06
ч. Предишният рекорд на
маратона на София бе от
миналата година, дело
на друг кениец - Бармао
Кипроно, 2.14:49 ч. При
жените най-бърза с време
2.35:21 ч. беше кенийката
Рут Матебо, която по
този начин защити титлата си от миналата година.
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година по-рано - 27 358. Когато изтече
давността им, те ще бъдат окончателно прекратени. Липсва сериозна сметка
колко струва това на данъкоплатците
- като пари, платени на разследващите,
като вреди, нанесени от престъпленията, и като катализатор за бъдеща
престъпност, но е очевидно, че загубите
са унищожителни.

информация. Откакто
Сотир Цацаров е главен
прокурор, тези отчети
по правило не се огласяват.
Като описва броя на
спрените дела заради
неразкрит извършител,

държавното обвинение
прави забележка, че заради законови промени
от края на 2017 г. в актовете за образуване на
досъдебно производство
не се посочват имената
на хората, за които има

данни, че са извършили
престъпленията. Така те
остават напълно анонимни.
Масовото
прекратяване на дела от години
има ефекта на амнистия, макар и необявена официално. Тя беше
факт и при предишния
главен прокурор Борис
Велчев. Ревизия в неговия мандат установи
стотици хиляди производства, които стоят по
бюрата на прокурори и
следователи, макар че
давността за разследването по тях отдавна
е изтекла. Повечето се

водят срещу неизвестен
извършител, но има и
такива срещу известен.
И макар сега статистиката да показва спад,
бройката остава огромна. Прекратените за
първите 6 месеца на
годината дела са над 33
хиляди. За същия период на 2016 г. и 2017 г.
те са съответно 34 443 и
36 651. От отчета не
става ясно колко от делата са се обезсмислили
заради изтекла давност.
Споразумението си остава широко използван
от всички прокуратури
инструмент. То се при-

лага с пълна сила и от
спецпрокуратурата, която работи главно срещу
организирани престъпни групи, а отскоро и
по делата за корупция
по високите етажи на
властта.
Традиционно
всяко трето дело, което
прокуратурата внася в
съда, е предложение за
сделка. Споразуменията
са предпочитани от подсъдимите, защото гарантират наказания под
предвидения в закона
минимум, макар и това
да е само възможност,
а не императив за съда.
(Продължава на 4-а стр.)

