Радио "Фокус", новини в 13:30
1.Новина
По времето на ГЕРБ, никой не е можел да бъде задържан, без знанието и одобрението на
зам.-председателя на управляващата партия. Това каза министърът на вътрешните работи
Цветлин Йовчев по време на брифинг в парламента, предаде Агенция „Фокус”. Той заяви,
че от миналата година министърът на вътрешните работи няма идея кой се подслушва и
не трябва да има. „Има разпределение на функциите, което не дава възможност за
цялостен контрол от министъра на вътрешните работи. С влизането в сила на новия закон
министърът на вътрешните работи няма да има правомощия да се меси в оперативните
разработки и пряката дейност на оперативните структури”, каза още Йовчев.
2.Новина
От „Атака” изпращат доклада на Сметната палата за „Авиоотряд 28” до главния прокурор,
предаде Агенция „Фокус”. На брифинг в парламента председателят на партията Волен
Сидеров заяви, че в заключението на доклада на Сметната палата ясно се казва, че
полетите, изпълнени по заявка от физически и юридически лица, са незаконосъобразни.
След като има нарушение на закона, институцията, която трябва да вземе отношение, е
прокуратурата”, изтъкна Сидеров.
3.Новина
Министерство на отбраната е част от държавата, но не може да я замести като цяло.
Министерството не може да замести преподаватели, семейство и други институции. Това
каза министърът на отбраната Ангел Найденов на заседание на Обществения съвет по
отбранителна политика на тема „Принос на неправителствените организации за военнопатриотичното възпитание“, предаде Агенция „Фокус”.
Ангел Георгиев, председател на Българска авиационна асоциация, обясни, че за да се
говори за военно-патриотично възпитание, трябва да се издигне нивото на патриотичното
възпитание. Необходима е национална политика за запазване на българската
патриотичност, подчерта Ангел Георгиев.
4.Новина
Официално питане до Областния управител на Стара Загора, до Министерски съвет на
Република България и до Междуведомствения съвет ще бъде изпратено от Общински
съвет-Казанлък, защо нито едни от четирите проекта на Община Казанлък по Публичната
инвестиционна програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“
не е одобрен, съобщиха от пресцентъра на общината.Кметът Галина Стоянова коментира,
че е несправедливо гражданите на Казанлък да не получат внимание от държавата.
5.Новина
Тенис: Борислава Ботушарова дебютира за България в турнира "Фед къп", съобщиха за
Агенция „Фокус“ от Българската федерация по тенис. Тя загуби с 1:6, 3:6 от Алиаксандра
Саснович в първия мач от заключителната среща с Беларус от група "D" на първа група от
Евро-африканската зона в Будапеща. Във втория мач на сингъл ще играе Виктория Томова
срещу Олга Говорцова. България допусна две загуби в групата до момента от тимовете на
Турция и Португалия.
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