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Прокуратурата ще се мотае до 
8 март за апартамента на Горанов

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

Прокурорската проверка за 
престъпление по служба и 
търговия с влияние срещу фи-
нансовия министър Владислав 
Горанов  зависи изцяло от ре-
шението на антикорупционна-
та комисия дали той е в кон-
фликт на интереси. Това стана 
ясно от обясненията на гово-
рителя на гл. прокурор Румя-
на Арнаудова, с която „Сега“ 
най-сетне успя да се свърже. 

От ноември срещу Горанов 
тече проверка заради луксоз-
ния апартамент на бизнесме-
на Иван Сариев, в който от 
години живее със семейството 
си безплатно. 
Според Арнаудова производ-

ството за конфликт на инте-
реси трябва да приключи до 8 
март. Тоест прокуратурата ще 
реши какво да прави едва след 
това. 

Още - на 4-а стр.
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На 9-а стр.

Партокрацията 
изправи 
рамене

Както винаги нищо 
не може да попре-
чи на  полицията 

да получава подаръци 
от бедни общини. Те са 
дали на ведомството 434 
644 лв. Това е изпитана-
та практика за безпро-
блемно получаване на 
подаръци, откакто през 
2011 г. стана известно, че 
полицията е получавала 

дарения от хора, които 
разследва. Оттогава за-
обикалянето на забра-
ната върви с пълна сила 
през общините и собст-
вените фирми на МВР.
Много кметства години 

наред плащат бензина на 
полицейските патрулки. 
През м.г. общината в 
Несебър е дарила 66 хил. 
лева във ваучери за гори-

во, Приморско – 18  392 
лв., Созопол – 12 000 лв., 
дори Камено е отделило 
3376 лв. Общините в бе-
дния североизточен край 
на България – Кайнар-
джа и Тутракан, които 
едва свързват двата края, 
са подарили над 11 хил. 
лв. в гориво на местната 
полиция.
Рекордьорът по даре-

ния за 2018 г. сред общи-
ните е столичната - тя е 
дала на СДВР филтри за 
фини прахови частици 
за еднократна употре-
ба, сонди, газанализато-
ри, аксесоари към тях и 
филтри за водна батерия 

на стойност 68 хил. лв. 
Столичната полиция е 
получила от Държавния 
фонд „Земеделие“ ком-
пютри, лазерни принте-
ри, копирни и сканира-
щи устройства, както и 3 
автомобила „Лада Нива“ 
за 24 хил. лева.
Автомобили е получи-

ло и пловдивското Пър-
во районно управление. 
Кметствата Куклен и Ро-
допи са му дарили „Ланд 
Ровер“ за 10 хил. лева и 
„Шкода Фабия“ за 5 хил. 
лева. Пожарната в Кюс-
тендил пък е получила 
от общината „товарен 
автомобил“ за 53 000 лв.

Община Варна е по-
могнала със строителни 
материали за 53 000 лв. 
„Пожарна безопасност“. 
Полицията в Ямбол съ-
що е получила от общи-
ната пари за ремонт – 20 
хил. лева.
Продължава практи-

ката горските и ловни-
те стопанства да дават 
дърва за огрев на МВР. 
През миналата година 
12 стопанства са го на-
правили. Най-голямото 
дарение за огрев е за 
2574 лева за пожарните 
служби в Омуртаг и Ан-
тоново.
В списъка с дарите-

лите отново присъства 
едноличната държавна 
фирма „Безконтактни 
мултиплексорни вериги” 
(БМВ). Тя безвъзмездно 
е отстъпила „инвести-
ционен проект“ на стой-
ност 163 200 лв. на Глав-
на дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението“. От МВР 
уточниха пред в. „Сега“, 
че проектът е за ренови-
ране на сграда с площ от 
над 6200 кв. м, която се 
използва от сектор „Спе-
циализирани оперативни 
дейности” на столичната 
пожарна. 
(Продължава на 2-а стр.)

МАРТИН ГЕОРГИЕВ

Министерство на вътрешните работи (МВР) е 
получило дарения за 1 195 421 лв. за миналата 
година въпреки бюджета си от над 1 млрд. лв., 
показва регистърът на сайта му. 536 хил. лева са 
дадени от чужди посолства.

Бедни общини продължават
да „късат от залъка“ си за МВР
1 милион и 200 000 лева са даренията за най-скъпо струващото на бюджета министерство

Националният военноис-
торически музей (НВИМ) 
отбеляза годишнината 
от обесването на Ва-
сил Левски с безплатна 
семейна образователна 
програма, посветена на 
делото на Апостола. 

СНИМКА: МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Евро 1.95583

USD 1.73697 (0.00123)
CHF 1.72472 (0.00455)
Злато 2284.74 (13.45)
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