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Ина ДРУМЕВА

Бившият вътрешен министър Богомил 
Бонев обясни своя теория, че може да е 
бил отстранен от поста си, защото не е 
дал лиценз на застрахователната ком-
пания на Алексей Петров „Левски-Спар-
так“. Той се яви пред състав на Софийския 
градски съд (СГС) като свидетел на про-
куратурата по делото „Октопод“ и обясни 
причините да не бъде даден лиценз на 
компанията до края на 1998 г. Бонев при-
зна, че като член на Националния съвет 
по застраховане бил против да се дава 
лиценз на „Левски-Спартак“ заради опа-
сения, че част от акциите са джиросани, 
а капиталът е неясен и съмнителен. 

Тези заключения се базирали на опе-
ративна информация на службите, сред 
които и три разработки - „Бизнесмени“, 
„Цигулари“ и „Рамбо“, които пряко или 
косвено визирали Алексей Петров и 
силовото застраховане. Пред журнали-
сти прокурор Светлозар Костов обясни, 
че две от тези дела са прекратени през 
2008 г. - броени дни, след като Алексей 
Петров става официално експерт в 
ДАНС. Мотивът бил, че явлението „си-

лово застраховане“ е 
изживяло времето си, 
нямало нужда от тези 
оперативни дела и те 
са архивирани. 

Бившият минис-
тър обясни в зала-
та, че лицензът на 
застрахователната 
компания на Алексей 
Петров бил даден ня-
колко дни след него-
вото освобождаване 
от поста в края на 
1999 г. от новия ми-
нистър Емануил Йор-
данов. Според Бонев 
наследникът му не е 
имал достатъчно вре-
ме да се запознае с всички документи, 
които до онзи момент са спирали На-
ционалния съвет да даде лиценз, а про-
куратурата смята, че Израел е оказвал 
лобистки натиск в България по този въ-
прос. 

Пред „Преса“ Емануил Йорданов 
обясни, че по негово време не е има-
ло каквито и да е данни, заради които 

да бъде отказан лиценз на компания-
та. „Лицензът никога не е бил някаква 
кой знае каква тема по това време. Вие 
виждате, че 12 години след това друже-
ството функционира и около него няма 
каквито и да е скандали“, обясни Йорда-
нов. Според него са твърде несериозни 
намеците на Бонев, че е бил сменен за-
ради отказа. 

Двама бивши министри се засякоха в Съдебната палата. Богомил Бо-
нев (вляво) бе извикан като свидетел, а Виктор Михайлов е адвокат.

Елена ЕНЧЕВА

Собственици на фирми и 
имоти са били защитавани 
безплатно като социално сла-
би на гърба на държавата, 
обяви шефът на Софийска-
та адвокатска колегия (САК) 
Петър Китанов. „Бедните“ са 
представяли фалшиви декла-
рации, че нямат пари за ад-
вокат. А съдии, прокурори и 
разследващи на юнашко до-
верие са им осигурявали прав-
на помощ. Разкритията бяха 
направени на кръгла маса за 
проблемите при правната по-

мощ. Тя се отпуска на хора в 
тежко материално положение 
по тяхно желание. Хонорарът 
на служебния адвокат се из-
плаща от Националното бюро 
за правна помощ. За 2013 г. 
бюджетът на бюрото е 9 млн. 
лв. За 2012 г. е бил 7 млн. лв. 
Правната помощ се назначава 
от разследващите, прокурату-
рата или съда.

Китанов и екипът му засе-
кли измамите, като проверили 
на случаен принцип неколци-
на „социално слаби“ в Имот-
ния и Търговския регистър. И 
се натъкнали на смайващи фа-

кти. Например с безплатен ад-
вокат се е снабдил софиянец, 
който има действаща фирма, 
но е декларирал, че се издър-
жа от пенсията на майка си. 
Същият човек имал учредено 
право на строеж на 1274 кв. м. 
разгъната застроена площ в 
центъра на столицата, право 
на ползване на апартамент от 
85 кв.м. също в центъра, както 
и възбранен апартамент, пак 
от 85 квадрата. Отделно през 
1999-2004 г. човекът е пода-
рявал, дарявал и прехвърлял 
имоти. 

Посочен бе и друг пример - 

за петима софиянци. Единият 
за 2,5 години бил финансиран 
от държавата по 31 производ-
ства. Вторият за около 4 годи-
ни получил безплатна защита 
по 14 граждански и 10 наказа-
телни дела. Третият за 4 годи-
ни ползвал правна помощ по 
38 производства, а четвъртият 
за същия период бил на дър-
жавна издръжка по 65 произ-
водства. Петият за около 6 го-
дини е финансиран за 56 дела. 
Общо за тях са изхарчени дър-
жавни пари по 214 производ-
ства. А трима предизвикали 14 
дисциплинарни производства 

срещу безплатните си адвока-
ти, защото не били доволни от 
защитата. 

Сред хората тръгва мълва, 
че адвокатите вече са дър-
жавни - можеш да получиш 
защита срещу една невярна 
декларация, която никой не 
проверява, предупреди Ки-
танов. „Крайно абсурдно и 
напълно ненормално е да не 
се контролира излизането на 
пари от бюджета“, категори-
чен е той. Адвокатите ще ис-
кат срещи с шефовете на ма-
гистратурата, за да се реши 
проблемът. 

Адвокати сигнализират

Измамници точат 
безплатната помощ
Софиянец с фирма и два апартамента се писал „социално слаб“

Магистрати 
се докарвали 
пред Брюксел

По много дела, по които 
защитата не е задължител-
на, са назначавани служеб-
ни адвокати, без „клиентите“ 
да са ги поискали, обвини 
Петър Китанов. Натъкнал се 
и на случай извън София, в 
който един човек едновре-
менно е имал и личен, и ре-
зервен, и служебен адвокат. 
Защитниците останали сма-
яни и от искане за правна по-
мощ, в което изрично се раз-
пореждало какъв да е полът 
на адвоката - задължително 
трябвало да е мъж

С поголовното назнача-
ване на служебна защита 
разследващи, прокуратура 
и съд се презастраховат, за 
да докладват на Брюксел, че 
процесите ни са в „разумни 
срокове“ и да получат поло-
жителна оценка от Евроко-
мисията, обяви Китанов. 

Резултатът е, че парите не 
стигат за наистина бедните, 
които имат нужда от защита, 
допълни той. 

Цацаров поиска 
отстраняването 
на подсъдим 
прокурор

Главният проку-
рор Сотир Цацаров 
поиска от Висшия 
съдебен съвет да от-
страни от длъжност 
обвинителя от Со-
фийската военнно-
окръжна прокуратура (СВОП) Илиан 
Георгиев, съобщиха вчера от пресцен-
търа на ВКП. 

Причината е, че срещу Георгиев, 
който е бивш говорител на СВОП, има 
две дела, които са внесени в съда. 
Едното е за набедяване на магист-
рати. Той ги обвинил в престъпления, 
които те не са извършили. Жалбите 
срещу тях били 6 и са изпратени до 
бившия главен прокурор Борис Вел-
чев. Другото дело срещу него е във 
Военния съд в Пловдив. То е за три 
престъпления - по служба, притежа-
ване на 26 патрона без разрешително 
и присвояване на 1000 лв. 

Илиан 
Георгиев

Проверявали Алексей Петров 
в разработка „Рамбо“
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Ако проблемът със служебната защита не се реши, 
ще потърсим помощ от Европа, предупреди Петър 
Китанов (вляво). Омбудсманът Константин Пенчев 
и бившият шеф на Европейските адвокатури Бер-
нар Ватие (вдясно) бяха гости на форума.
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