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Източник: novatv.bg 

Заглавие: ДЕРАЙЛИРАЛИЯТ ВЛАК НА ФОКУС В „РАЗСЛЕДВАНЕ” 

Линк: http://play.novatv.bg/programi/razsledvane/374929?autostart=true                                      

  

Текст: Защо всъщност дерайлира влакът в междугарие Яна - Мусачево. И кой се възползва от това? Тези 
въпроси задава в „Разследване” журналистът Мартин Николов, който припомня случая с дерайлиралия 
влак на 17 януари. Той тръгва по следите на машината, за да установи, че горивото, с което локомотивът 
се е придвижвал, е изчезнало. 
От ръководството на БДЖ твърдят, че горивото не е изчезнало безследно, а е изтекло, но без да го 
забележи никой. 
Още факти по темата гледайте в предаването „Разследване” 
http://play.novatv.bg/programi/razsledvane/374929?autostart=true  

 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Ивелина Василева: В МОСВ се проведе масова чистка на хора с дългогодишен опит 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/03/30/1901449/ivelina-vasileva-v-mosv-se-provede-masova-

chistka-na-hora-s-dalgogodishen-opit.html                                   

  

Текст: София. В МОСВ се проведе масова чистка на хора с дългогодишен опит. Това каза на 
пресконференция народният представител от ГЕРБ Ивелина Василева и бивш зам.-министър на околната 
среда и водите, предаде репортер на Агенция„Фокус”. ОП „Околна среда” повече от милиард и половина 
са средствата,изплатени от националния бюджет, за изпълнение на проектите, които не са възстановени 
от ЕК. Вместо правителството да спасява програмата, в МОСВ миналата седмица извърши масова чистка – 
повече от 50 човека бяха брутално уволнени,хора, с дългогодишен опит и компетенции, обясни Василева. 
По думите й, без яснота и предизвестие, без мотиви и без яснота, какво се случва с програмата,теза хора 
бяха освободени под предлог за преструктуриране. Защо се прави точно сега и защо нямаме ясен отговор 
и резултата от правителството за това, какво се случва с проверката, която е обещана? Вярно ли е, че тази 
проверка, чиито резултатът беше оповестен преди две седмици, е незадоволителен и вярно ли, е че 
трябва да се прави трета, попита Василева. Няма работеща структура, няма утвърдена система за 
управление и контрол на програмата – никой в момента не подписва документи и не се извършват 
разплащания, подчерта тя. 

http://play.novatv.bg/programi/razsledvane/374929?autostart=true
http://novatv.bg/accents/view/1947/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BA/
http://novatv.bg/accents/view/1947/%D0%9A%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BA/
http://play.novatv.bg/programi/razsledvane/374929?autostart=true
http://www.focus-news.net/news/2014/03/30/1901449/ivelina-vasileva-v-mosv-se-provede-masova-chistka-na-hora-s-dalgogodishen-opit.html
http://www.focus-news.net/news/2014/03/30/1901449/ivelina-vasileva-v-mosv-se-provede-masova-chistka-na-hora-s-dalgogodishen-opit.html
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 Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: ТЕЦ-Перник под обсада заради металните отпадъци 

Циганите плъзват като термити из изоставени сгради и ги разкостват за часове 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/                                    

  

Текст:  Цигани продължават да крадат желязо от съборените комини и изоставени сгради на ТЕЦ-Перник. 
Близо година след като бяха планово взривени неизползваемите съоръжения в комплекса, ромският 
терор над охранителите и съоръженията не може да бъде овладян от органите на реда. 
Групи от по 20-30 мургави мъже, жени и деца грабят метала от руините да го предадат за скрап. Една от 
последните им наказателни акции била в сградата на ТЕЦ-а. „Има всякакви – малки, големи, жени. Целта 
им е да отмъкнат каквото могат. Освен че изваждат желязото от срутените комини, свалят керемидите от 
сградите“, обяснили живеещите в близост граждани . Ромите се биели помежду си кой да отмъкне 
повече от чуждото. Преди време дори се наложило да бъде извикана полиция, която да разтърве 40 
цигани, между които се развихрило адско меле, завършило с избити зъби и потрошени глави. 

  

Източник: focus-news.net 

 

Заглавие: Кметът на Благоевград Атанас Камбитов: Изграждането на депото за отпадъци край града 

започва през септември 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/03/28/1900834/kmetat-na-blagoevgrad-kmetat-kambitov-

izgrazhdaneto-na-depoto-za-otpadatsi-kray-grada-zapochva-prez-septemvri.html                        

  

Текст: Благоевград. До месеци започва изграждането на Регионалната система за управление на 
отпадъците в Благоевград. Това обяви кметът Атанас Камбитов по време на сесията на Общинския съвет, 
позовавайки се на писмо от финансовия министър Петър Чобанов, съобщиха от пресцентъра на Община 
Благоевград. Той поясни, че решението на Министерския съвет е преразгледано и средствата за 
изграждането на важния проект ще бъдат осигурени по публичната инвестиционна програма за растеж и 
устойчиво развитие на регионите, като на този етап сумата се очаква да е около 17 милиона лева. „В най-
кратки срокове да бъде издадено разрешение за строеж и да се пристъпи към реализацията на депото 
още през септември”, каза д-р Камбитов. Кметът постави акцент върху факта, че на вчерашното заседание 
на Висшия експертен съвет към Министерството на околната среда и водите проектът е получил 
положителна оценка, с което се гарантира, че няма да окаже негативно влияние върху природата в 

http://scrap-bg.com/9666/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://www.focus-news.net/news/2014/03/28/1900834/kmetat-na-blagoevgrad-kmetat-kambitov-izgrazhdaneto-na-depoto-za-otpadatsi-kray-grada-zapochva-prez-septemvri.html
http://www.focus-news.net/news/2014/03/28/1900834/kmetat-na-blagoevgrad-kmetat-kambitov-izgrazhdaneto-na-depoto-za-otpadatsi-kray-grada-zapochva-prez-septemvri.html
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региона. Кметът подчерта, че останалите проекти, които бяха подадени в началото на годината, ще бъдат 
преразгледани през юни. По време на изказването си пред общинските съветници д-р Камбитов изрази 
благодарност за държавническото поведение и подкрепа от страна на Министерството на околната среда 
и водите и Министерството на финансите. 

 

 


