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WADA вкара руския спорт 
в 4-годишна карантина

Изпълкомът на световната ан-
тидопингова агенция  (WADA) 
лиши Русия от право на учас-
тие в международни състезания 
в следващите 4 години. Това 
стана на заседанието на вър-
ховния орган на WADA в Ло-
зана, след като бе изслушано 
предложението на комисията 
по съответствие (CRC). Причи-
на за тежкото наказание е уста-
новяването на масово фалши-
фициране на данни и допинг 

проби от страна на руската ан-
тидопингова агенция
Решението на WADA озна-

чава, че в следващите 4  г. на 
големи състезания, включител-
но олимпийските игри в Токио 
2020 и Пекин 2022 и световно-
то първенство по футбол в Ка-
тар 2022, ще могат да участват 
само „чисти“ от допинг руски 
спортисти, и то под неутрален 
флаг и без химна на страната.

Още - на 19-а стр.
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Счупят ли оковите на 
един прокурор, ще трябва 
да освободят всички

И двете институции са единодушни, 
че не е нормал-

но главният прокурор на 
България да не подлежи 

на никакъв контрол, за-
щото има право да сто-
пира всяко разследване 
срещу себе си. Пробле-
мът е  чл. 126, ал. 2 от 

Конституцията, според 
който „главният проку-
рор осъществява надзор 
за законност и методи-
ческо ръководство вър-
ху дейността на всички 
прокурори“. Докато той 
действа, всички опити за 
контрол над главния про-
курор са палиативни.
Комитетът на минист-

рите контролира изпъл-
нението на окончател-
ните решения на Евро-
пейския съд по правата 
на човека. На 1362-рото 
си заседание комитетът 

разгледа за пореден път 
изпълнението на делото 
„Колеви срещу Бълга-
рия“ от 5 ноември 2009 г., 
което констатира несъв-
местима с европейското 
право недосегаемост на 
главния прокурор. При-
емането на Междинна 
резолюция означава, че 
процедурата е непри-
ключена и че България 
продължава да е под 
европейско наблюдение 
и натиск. Стремежът на 
държавата да протака 
въвеждането на правила 

за разследване и съдене 
на главния прокурор е 
определен в резолюцията 
като „системен проблем“ 
- най-тежката квалифи-
кация при несъобразява-
не с европейското право.
Очевидно е, че Бойко 

Борисов е разполагал 
предварително с тези 
критики, още повече че 
България има участник в 
заседанията на Комитета 
на министрите. Заради 
това идеята за незави-
сим прокурор, който да 
разследва главния про-

курор, дойде точно от 
премиера. Борисов свика 
и извънредно заседание 
на правителството мина-
лата събота, на което се 
гледаха проектопроме-
ни в НПК, в които ве-
че липсват другите два-
ма големи в съдебната 
власт - председателите 
на ВКС и ВАС. В про-
екта  има процедура за 
евентуално разследване 
само на главния проку-
рор от т.нар. независим 
прокурор. 
(Продължава на 4-а стр.)

СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ

Ако българската конституция прави главния про-
курор недосегаем, трябва да се промени, обяви 
Комитетът на министрите на Съвета на Европа 
в междинна резолюция, разгласена в понеделник от 
неговата пресслужба. Изпълнителният орган на 
най-голямата европейска организация, в която чле-
нуват 47 държави, се произнесе на 5 декември -  ден 
преди Венецианската комисия, която е консулта-
тивен юридически орган на Съвета на Европа. 

България да промени конституцията си 
заради главния прокурор, настоя Страсбург
Комитетът на министрите на Съвета на Европа отхвърли нелепите идеи 
на правосъдния министър Данаил Кирилов

Премиерът Бойко Борисов 
и американският посланик 
в София Херо Мустафа 
кацнаха на борда на аме-
риканския самолетоносач 
„Хари Труман“ край Сици-
лия. Заедно с българския 
премиер от авиобазата 
в Сигонела, Италия, до 
самолетоносача на ВМС 
на САЩ прелетяха вице-
премиерът и министър 
на отбраната Красимир 
Каракачанов, началникът 
на отбраната генерал Ан-
дрей Боцев, командирът 
на ВМС контраадмирал Ки-
рил Михайлов и команди-
рът на ВВС генерал-майор 
Цанко Стойков. 
„Националната сигурност 
и отбрана на България са 
гарантирани само в рам-
ките на колективната 
отбрана на НАТО“, заяви 
Борисов на борда на аме-
риканския самолетоносач.

СНИМКА: U.S. EMBASSY SOFIA

Евро 1.95583

USD 1.76599 (0.00303)
CHF 1.78468 (0.00147)
Злато 2581.81 (-0.37)
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