
w w w . s e g a b g . c o m

®

Брой 224 (6289), година XXI   0.80 лв.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 25 СЕПТЕМВРИ 2018 г. 

Скоростта по част от „Тракия“ бе 
ограничена до тази на междуградски път
Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) най-накрая 
призна, че части от магис-
трала „Тракия“ не отговарят 
на изискванията и за ско-
ростен път. Затова от вчера 
бе въведено ограничение за 
максимална скорост от 90 км 
в час за участъка Чирпан - 
Стара Загора. Причината е, 
че пътната настилка е силно 
деформирана, което се опре-
деля от АПИ като „неравно-

сти“. Същото ограничение по 
същата причина е въведено 
и за 8 км около Ихтиман. 
Подобни участъци, с коло-
вози и бабуни, които правят 
шофирането много рисково, 
има и по големи участъци от 
„Хемус“, но там ограничени-
ето засега е по-скромно - 120 
км в час. И това далеч не 
са единствените проблеми по 
двете магистрали.

Още – на 6-а стр.
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На 9-а стр.

„Ролс-ройс“ 
да черпи за 
плоския данък

Сигналите за коруп-
ция в МВР постъп-
ват по няколко ли-

нии - по административен 
ред, чрез специализирана 
телефонна линия и чрез 
сайта на ведомството. Те 

се обработват основно от 
дирекция „Вътрешна си-
гурност“.
Наказания за корупция 

все пак се налагат, става 
ясно от отчета. Напри-
мер от Гранична поли-

ция заради корупция са 
уволнени 8 души. Броят 
им е сравнително голям 
на фона на подадените 
сигнали - общо 29. Дру-
ги 7 души са отстранени 
от служба. Корумпирани 

служители обаче не са 
намерени по гранични-
те пунктове. Там са из-
вършени 1988 проверки. 
Прегледани са и 189 за-
писа от служебни камери 
от ГКПП-тата. Отново 
не са открити наруше-
ния.
Общо четирима са 

уволнени от полиция-
та в Благоевград. Един 
служител на пловдив-
ската полиция също се 
е разделил с работата 
си. През първите 6 ме-
сеца на 2018 г. МВР е 
сколасало да приклю-

чи проверка срещу не-
го по сигнал, подаден 
през 2017 г. Сигналът е 
бил „за използване на 
служебно положение за 
лична изгода“, който е 
приет за основателен и 
на служителя е наложе-
но дисциплинарно нака-
зание „уволнение“. Не е 
ясно каква част от увол-
нените са били възста-
новени на работа. Съди-
лищата масово отменят 
наказанията в системата 
на МВР заради различни 
нарушения при налага-
нето им.

Далеч по-малко данни 
за корупция сред служи-
телите са установени в 
столичната полиция, ста-
ва ясно от отчета. Срещу 
служители на дирекция-
та са подадени общо 41 
сигнала. Едва 2 от тях 
са потвърдени. Корупция 
няма и в монтанската 
полиция. Там са подаде-
ни 2 сигнала, напълно 
неоснователни. Същото 
е било решението и за 
единствения сигнал сре-
щу служител в Пазар-
джик. 
(Продължава на 4-а стр.)

Почти 100 сигнала за корумпирани 
служители са счетени за неосновател-
ни от МВР само за първите 6 месеца 
на 2018 г. Това става ясно от отчета 
на вътрешноведомствения съвет за 
борба с корупцията в МВР. Общо са 
постъпили 178 сигнала, от които са 
проверени 126. От тях са счетени за 

основателни или частично основателни 
27. „Неоснователните сигнали, съдър-
жащи данни за корупционно поведение 
на служители на МВР, са 91“, се посоч-
ва в отчета. По сигнали на граждани 
все пак са образувани 15 разследвания. 
Те обаче се водят от прокуратурата и 
не е ясно какъв е изходът им.

Само 27 от 126 сигнала за корупция 
в МВР са счетени за основателни
За шест месеца са уволнени 13 души. Не е ясно на колко от тях съдът е отменил наказанията

Индийци оглеждат про-
паднало шосе в град Ам-
ритсар, щата Пенджаб, 
в северозападната част 
на страната, където про-
ливни дъждове нанесоха 
много щети. В неделя 
паднаха 145 мм дъжд и 
училищата бяха затворе-
ни на другия ден. Селяни-
те се опасяват, че точно 
преди началото на жът-
вата става невъзможно 
да се прибира реколтата.
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