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Младежката 
безработица у 
нас се изравни 
с тази в ЕС

АЛЕКСАНДРА 
КОЛАРОВА

21,9% е средното 
равнище на младеж-
ка безработица (15-
24 г.) в страните от 
Европейския съюз 
според последните 
данни на Евростат 
за ноември 2014 г. За 
Еврозоната то е по-
високо – 23,7%, а в 
България нивото е под 
средното – 21,4% през 
ноември 2014 г. Това 
показва една тенден-
ция на уеднаквяване 
на безработицата при 
младежите от страната 
с тази в ЕС. Това отчете 
изпълнителният дирек-
тор на Агенцията по за-
етостта Асен Ангелов.

Той с гордост каза, 
че безработицата през 
2014 г. е 11,2% средно 
за годината, а за де-
кември тя е 10,7% и 
намалява за първи път 
от 23 години насам. 
Ангелов обаче посочи, 
че се запазват нивата 
на ниска заетост на 
най-уязвимите групи - 
хората без квалифика-
ция и без образование, 
хората над 50-годишна 
възраст и хората с ув-
реждания.

В бюрата по труда ще 
се дават консултации 
на безработните как да 
представят пред рабо-
тодателите своите ком-
петенции и умения, тъй 
като според него един 
от основните пробле-
ми при младежите бил, 
че те не знаели как да 
представят себе си.

Делян Пеевски и майка му чисти 
по клеветите на „Протестна мрежа”

Криза удари между-
градските превози от 
Кърджали. Автобусните 
фирми в региона ре-
гистрираха голям недос-
тиг на пътници и заради 
това се принудиха да 
преминат към използ-
ването на по-малки бус-
чета. „Скоро ще дойде 
време, когато ще кара-
ме само бусове. Дори за 
София на курс се качват 
не повече от 5-6 души”, 
обясни собственикът на 
транспортна компания 
Димитър Димитров пред 
bgvesti.net. По думите му 
положението с по-къси-
те дестинации е още по-
тревожно. Фирмите, об-
служващи отдалечените 
дестинации, не предвиж-
дат да свалят цените на 
билетите. 

От фирмите за автобус-
ни превози в Кърджали 
не скриха задоволство-
то си от закриването на 
някои линии на БДЖ. 
„Спирането на влака за 
Момчилград ще ни даде 
глътка въздух. В компо-
зициите за Момчилград 
се качваха не повече от 
двама-трима души. За 
автобусните превозвачи 
нямаше и лев помощ”, 
обясни още Димитров.

Криза удари 
рейсовете в 
Кърджали

Деп у тат ът  от  Д ПС 
Делян Пеевски и май-
ка му Ирена Кръстева 
са чисти по клеветите на 
„Протестна мрежа”, които 
бяха подадени до главния 
прокурор Сотир Цацаров 
преди половин година. Те 
са изрядни с налозите, ня-
мат данъчни нарушения, 
а сигналът, подаден сре-
щу тях, е неверен. Това 
стана ясно от решение на 
Софийската градска про-
куратура, която отказа да 
образува досъдебно про-
изводство срещу народ-
ния представител и него-
вата майка. 

„Всички изложени в 

Прокуратурата отказа да образува досъдебно производство

сигналите данни и об-
стоятелства (повечето от 
тях почиващи на медийни 
публикации и непотвър-
дени с конкретни факти, а 
единствено житейски въз-
можни) са били детайл-
но проверени и анализи-
рани в хода на извърше-
ната проверка и не са по-
твърдени с други такива“, 
категоричен е наблюда-
ващият прокурор Боряна 
Бецова в своето станови-
ще.

Прокуратурата е про-
верявала седем от на-
правленията в сигнала на 
„Протестна мрежа“, сред 
които разминаване меж-
ду стандарта на живот на 
Пеевски и декларираните 
от него доходи, връзка на 
депутата с фирми с нея-
сен капитал, информация 
за наличие на разработки 
срещу Пеевски и др.

Бецова допълва, че в 
рамките на проверката 
са били поискани и при-
общени множество доку-
менти за фирмите, споме-
нати в сигнала, визирайки 
достъпната информация 
в Търговския регистър. 
Събрана е и информация 
от НАП за извършвани 

данъчни проверки срещу 
фирмите.

Била е назначена и да-
нъчна ревизия на депута-
та от ДПС за периода от 
2008 г. до 2012 г. Тя е по-
казала, че Пеевски е пода-
вал данъчните си декла-
рации, когато е било не-
обходимо. От проверката 
е станало ясно още, че ня-
ма несъответствие меж-
ду притежаваните иму-
щества, получени доходи 
и направени разходи.

В прокурорския акт се 
цитират и резултати от 
провеждани през годи-
ните данъчни проверки 
на фирмите, като за две 

от тях са установени да-
нъчни задължения, които 
обаче са били погасени. 
Става дума за „Балканска 
медийна компания“ (коя-
то притежава по-голяма-
та част от имотите, които 
Пеевски ползва) и дъщер-
ното й дружество - „Нова 
българска медийна група 
холдинг“. Тези данни вече 
бяха обявени от зам. глав-
ния прокурор Борислав 
Сарафов миналата годи-
на.

Прокурор Бецова из-
тъква, че за да има укри-
ване на налози, трябва да 
не се плащат данъци в го-
леми размери. Бецова пи-

newsbg.eu. Въпреки 
това успокоение кме-
тът на Амари подчерта 
необходимостта да се 
гарантира, че хищникът 
е в контролирана среда, 
тъй като той се е превър-
нал в основна местна 
туристическа атракция.

Учебният кораб на 
Българския морски флот 
(БМФ) „Петър Берон” 
отплава за скрап тази 
неделя. Това се случва 
след 66 години служба. 
Плавателният съд е най-
старият у нас. Корабът 
ще бъде изтеглен до тур-
ско пристанище от новия 
си собственик, съобщи 
varna.utre.bg. Миналия 
петък корабът стана 
собственост на варнен-
ската фирма „Юнион ин-
вестмънтс”, която плати 
за него 1,2 млн. долара. 
Корабът „Петър Берон“ 
е построен в британска-
та корабостроителница 
Joseph L. Thompson & Сo 
в Съндърланд. Спуснат е 
на вода на 4 септември 

1948 г. Първото му име е 
Brandanger и е бил соб-
ственост на базираната в 
Норвегия Westfal-Larsen 
& Co. AS. Дълъг е 139,26 
метра, широчината му е 
18,02 метра, а максимал-
ното газене – 8,26 метра. 
Максималната скорост, 
която развива под бъл-
гарски флаг, е 13,5 възе-
ла, а екипажът му е като 
на товарен кораб -  от 36 
души. Главният му дви-
гател е двутактов петци-
линдров дизел Doxford, 
построен в Съндърланд, 
и има мощност 6250 кон-
ски сили. През 1967 г. е 
купен от „Тексим“ и пре-
именуван на „Алкайд“, а 
екипажът му е от 50 мо-
ряци. 

Най-старият български 
кораб отплава за скрап

Ниските температури превърнаха езерото в природ-
ния резерват „Сребърна“ в ледено огледало. Повърх-
ността на езерото е замръзнала и се е образувала 
7-8-сантиметрова обвивка. Единствените незамръзна-
ли сантиметри са в местността Бабушко блато, където 
са се приютили и няколко белочели водни кокошки.

Снимка БГНЕС

Авария оставя 
част от София 
без вода

Тежка авария на кре-
миковския водопровод 
оставя без вода севе-
роизточната част на 
София. Водоподаването 
ще бъде спряно меж-
ду 10.45 и 0.45 часа 
днес в част от ра-
йон „Кремиковци”. 
Засегнати от авари-
ята са град Бухово, 
кв. „Кремиковци”, кв. 
„Сеславци”, село Яна и 
село Желява. Понижено 
е налягането в мрежата 
на кв. „Ботунец” и село 
Горни Богров. „Софийска 
вода” ще осигури водо-
носки на улица „Васил 
Левски“ 2 и на ул. 
„Свобода“ 10 в „Ботунец“. 
Водоноска ще има и на 
улица „Балкан“ 14 и в за-
твора в Казичене.

Депутатът от ДПС и Ирена Кръстева са изрядни с данъците
ше, че „такива обстоятел-
ства в коментираните по-
горе случаи не са уста-
новени, дори напротив, 
поради което и не може да 
се направи извод за прес-
тъпления против финан-
совата и данъчната сис-
тема“.

Прокуратурата е кате-
горична, че не е нейна ра-
бота да проверява защо 
една фирма разпростра-
нява изданията си по-до-
бре от други, т. е. не е ра-
бота на държавното обви-
нение да изяснява защо, 
след като всички издатели 
отчитат спад на приходи-
те, фирмите на Кръстева 
са отбелязали ръст.

Държавното обвинение 
отказва да образува про-
изводство за пране на па-
ри с аргумента, че „един-
ствено наличието на хи-
потетична възможност за 
такова неправомерно по-
ведение не може да обус-
лови за действително из-
вършено престъпление“.

Във връзка с искането 
в сигнала да се провери 
информацията, че Делян 
Пеевски е бил обект на 
разработки от службите, 
от прокуратурата прием-
ат, че тези твърдения се 
явяват изолирани и не-
подкрепени.

По искането в сигнала 
да бъде проверена про-
цедурата, по която Делян 
Пеевски е получил до-
пуск до класифицирана 
информация само за ня-
колко дни, от държавно-
то обвинение са катего-
рични, че проверката на 
това е безпредметна, тъй 
като той вече е бил обект 
на същото проучване и 
нарушения не са открити.


