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ЧЕТВЪРТЪК
24 ОКТОМВРИ 2019 г.

България –
европейски
шампион
по ниска

контрабанда
на цигари 2-3

WWW.24CHASA.BG

© 168 часа ЕООД

Цена 1 лв. Година XXIX, брой 289 Всекидневник за новините, каквито са

Часове преди гласуването във ВСС

Анонимни опитаха
да взривят избора
на главен прокурор
с лош фалшификат
Иван Гешев имал още

през 2015 г. едни 4,2 милио-
на франка в банки в Швей-
цария и Монако. Прокура-
турата поискала от ДАНС
да провери дали това е така.
Това е накратко “новина-

та”, която в 15,57 ч разпро-
страни сайтът “Актуално”
с въпроса “Пере ли пари
Иван Гешев...”. Час по-къс-
но “Медиапул” публикува
“документите” - писма меж-
ду ДАНС и прокуратурата,
позовавайки се на “Актуал-
но”.
“24 часа” потърси както

източници от ДАНС и про-
куратурата, така и колегите
от “Актуално” - собствени-
ка КирилАпостолов и глав-
ния редактор Ивайло Ачев,
автор на публикацията.
Върховната касационна

прокуратура обяви по-къс-
но официално, че никога с
ДАНС не са разменяни по-
добни писма, а зам. главни-
ят прокурор Борислав Са-

Сайтът “Актуално” намери
в пощата си “документи”
за едни 4,2 милиона франка
на Иван Гешев в Швейцария
и Монако. “Медиапул”
се позова на “Актуално”.
После поправи “новината”
с въпроси откъде
“24 часа” е разбрал, че
подписът на зам. главния
прокурор Сарафов е
преправен - не се виждал
рафов категорично отрича
да е получавал и изпълня-
вал такава задача.
“Медиапул” поправи до-

писката за милионите на Ге-
шев вШвейцария иМонако,
допълвайки я с официална-

та позиция на прокуратура-
та.
Сайтът, който очевидно

чете “24 часа”, се усъмни в
бързата реакция на най-го-
лемия новинарски сайт.
(Продължава на 16-а стр.)

Здравко Димитров:
Как Пловдив ще
достигне София
по доходи Днес + 5

страници с
най-смислените

идеи в
кампанията
за кмет във
втория град
на България

5-9

В Есекс, Англия, откриха 39 трупа в камион с регистрация във Варна � “Шофьорът е ирландец, вероятно
са ползвали регистрацията, мисля, че
имат още два камиона. Няма как да

сме свързани с този случай, освен с та-
белата на камиона.” Това коментира
премиерът Бойко Борисов в интервю
пред bTV. “Нашите офицери влязоха

във връзка, максимално ще съдейства-
ме. Не е могъл тук да натовари хората”,

категоричен бе той.

Премиерът Бойко Борисов:
Няма как ние да сме свързани,
освен с табелата му
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