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Източник: energyonline.bg 

Заглавие: Приета е наредба за разделно събиране на биоотпадъци  

Линк: http://www.energyonline.bg/2013/12/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/    

 
Текст: Правителството прие Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. В нея са предвидени 
механизми за прилагане изискванията на Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са 
въведени в новия Закон за управление на отпадъците. Наредбата регламентира задълженията към 
общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците 
(хранителните и зелените отпадъци  като част от потока битови отпадъци), които да осигурят постигането 
на целите: до 31.12.2016 г. – не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в 
региона през 2014 г.; до 31.12.2020 г. – не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г.; до 31.12.2025 г. – не по-малко от 70% от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.  С наредбата се забранява и неконтролируемото 
изгаряне на биоотпадъците, както и смесването на разделно събраните биоотпадъци с останалите 
отпадъци. Забранява се също и изхвърлянето на биоотпадъците в контейнерите за събиране на смесени 
битови отпадъци при наличие обаче на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци, които 
ще се събират в специални кафяви контейнери.  Очакваните резултати от прилагането на наредбата са 
осигуряване на разделно събрани биоотпадъци с оглед последващото им рециклиране в съоръженията 
за компостиране и регламентиране на реда и начина за изчисляване степента на изпълнение.  

 

Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: Колко печелят фирмите от скрап-индустрията? 

 
Линк http://scrap-
bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/   
  

 

Текст: Общите приходи за миналата година на фирмите за скрап е 1,969 млрд. лв. Това обяви вчера 
депутатът от Коалиция за България Петър Кънев. По данни на НСИ БВП на страната за миналата година е 
над 77 млрд. лв., което означава, че 2,5% е от скрап. По думите на депутата от Коалиция за България този 
факт е показателен, че все още може да се печели от нарязването на това, което е било построено през 
изминалите години. Кънев участва вчера в дискусията “Реиндустриализацията на Европа – мит или 
реалност: предизвикателствата пред българската икономика”, организирана от Асоциацията на 

http://www.energyonline.bg/2013/12/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
http://www.energyonline.bg/2013/12/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://www.energyonline.bg/2013/12/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://www.energyonline.bg/2013/12/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://www.energyonline.bg/2013/12/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://scrap-bg.com/8923/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
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индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Прекалено големите изисквания към фирмите в Европа ограничават конкурентоспособността и 
възможностите за развитие на индустрията, заяви по време на дискусията председателят на Европейския 
икономически и социален комитет Анри Малос. Според него ЕК налага прекалено много ограничения – 
антимонополни и екологични, например, които задушават индустрията в Европа. Не че опазването на 
околната среда не е важно, но трябва да се обърне внимание на подобряването на бизнес средата и да се 
помага за сътрудничеството на индустриалците. Според Малос Европа трябва да промени енергийната си 
политика и да спре да си поставя такива амбициозни цели, каквито са изискванията за използване на ВЕИ 
мощности. Това вдига цената на енергията и така се връзват ръцете на бизнеса по отношение на 
конкурентоспособността. 
Няма как Европа да има силна икономика без реална индустрия и да се разчита само на финансови 
операции, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. В момента всяка втора стока, закупена от магазина, 
се произвежда в Китай. Велев бе категоричен, че не може да се говори за развитие на индустрията, без да 
има иновации в технологичните сектори. В момента делът на индустрията на европейския пазар е 
спаднал до 15%. 

 

 
Източник: dariknews.bg  

Заглавие: Кметове обсъждат депонирането на отпадъци с областния 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1184676    

 

Текст: Областният управител Иван Великов ще се срещне с кметовете на дванадесетте общини във 
Варненско. Дневният ред съдържа три базови теми – депонирането на отпадъци, обсъждане на 
Програмата за развитие на селските райони и  ОП „Региони в растеж” - 2014-2020 г.  
Срещата е с практическа насоченост и се организира в отговор на конкретните нужди на местните 
общини. За разяснения по набелязаните въпроси областният управител е поканил експерти от ресорните 
министерства и специалисти в сферата на оперативните програми. Ще бъде предоставена актуална 
информация относно допустимите бенефициенти, процедурите за кандидатстване, инвестиционните 
приоритети и грантови схеми през следващия програмен период. Обект на обсъждане ще бъде също 
режимът на повишаване на таксите за депониране на отпадъци в регионалните депа и възможностите за 
намаляване темповете на предстоящите от 2014 г. поетапни увеличения в отговор на европейските 
регламенти. Като извънредна точка в дневния ред е включено също обсъждане на възникнал инцидент, 
при който  шофьор на камион на сметопочистващата фирма „Адиан“ ООД  е изсипал  в дворовете на 
Военномедицинска академия – Многопрофилна болница за активно лечение – Варна и МБАЛ „Света 
Марина“ огромни количества отпадъци, за което в Областна администрация Варна са постъпили сигнали 
от лечебните заведения. В тях се посочва също, че  обработените неопасни отпадъци на двете болнични 
заведения не се извозват вече повече от седмица, въпреки че до 27 ноември тази година са били 
транспортирани безпроблемно от същата фирма. 

Източник: varna24.bg 

Заглавие: Не извозват отпадъците на варненски болници, областният нареди проверка 

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1184676
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Линк: http://news.varna24.bg/467720.html     
 

 
 
Текст: Утре в 10:00 часа, в сградата на Областна администрация Варна, ще започне традиционната среща 
на областния управител Иван Великов с кметовете на дванадесетте общини в областта. Предварително 
съгласуваният дневен ред съдържа три базови теми, а именно:  
1. ОП "Региони в растеж" - 2014-2020г.  
2. Програмата за развитие на селските райони - 2014-2020г. 
3. Депониране на отпадъци. 
Срещата е с практическа насоченост и се организира в отговор на конкретните нужди на местните 
общини. За разяснения по набелязаните въпроси областният управител е поканил експерти от ресорните 
министерства и специалисти в сферата на оперативните програми на ЕС. Ще бъде предоставена актуална 
информация относно допустимите бенефициенти, процедурите за кандидатстване, инвестиционните 
приоритети и грантови схеми през следващия програмен период. Обект на обсъждане ще бъде също 
режимът на повишаване на таксите за депониране на отпадъци в регионалните депа и възможностите за 
намаляване темповете на предстоящите от 2014г. поетапни увеличения в отговор на европейските 
регламенти. Последната тема бе посочена от кметовете като особено чувствителна в социален план и 
актуалната справка за очаква с особен интерес.  
Като извънредна точка в дневния ред е включено също обсъждане на възникнал инцидент при който 
шофьор на камион на сметопочистващата фирма "Адиан" ООД е изсипал в дворовете на 
Военномедицинска академия - Многопрофилна болница за активно лечение - Варна и МБАЛ "Света 
Марина" ЕАД огромни количества отпадъци, за което в Областна администрация Варна постъпиха 
сигнали от лечебните заведения. В тях се посочва също, че обработените неопасни отпадъци на двете 
болнични заведения не се извозват вече повече от седмица, въпреки че до 27.11.2013 г. са били 
транспортирани безпроблемно от "Адиан" ООД.  
На основание чл. 114, ал. 1 от АПК и с оглед на обстоятелството, че гореописаната ситуация създава 
условия за възникване на опасност от настъпване на вредни последици за населението незабавно, в срок 
до 17.00 часа областният управител изиска писмено становище и обяснение по случая от управителите на 
фирма "Адиан" ООД. Представители на компанията са поканени да присъстват на утрешната среща, 
заедно с експерти от РЗИ - Варна и РИОСВ-Варна.  
Комисия от служители на Областна администрация Варна, ръководена от заместник-областен управител, 
назначена със заповед на Областния управител, в този час прави инспекция на място, на територията на 
лечебните заведения.  

 

Източник: izvestnik.info 

Заглавие: ФИРМИ И ГРЖДАНИ БЕЗ ОТСТЪПКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Линк:  http://izvestnik.info/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1/     

  

http://news.varna24.bg/467720.html
http://www.mediapool.bg/sadat-varna-hranilishteto-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-na-starta-news214081.html
http://www.mediapool.bg/sadat-varna-hranilishteto-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-na-starta-news214081.html
http://www.mediapool.bg/sadat-varna-hranilishteto-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-na-starta-news214081.html
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Текст: Фирми и граждани няма да могат да ползват данъчни облекчения за такса битови отпадъци, ако 
имат задължения към 1 януари 2014 г., обясни началникът на отдел „Приходи“ Георги Стайков.  Три са 
елементите, определящи таксата – сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на депо и поддържане 
на чистота. Фирмите заплащат 4 промила за сметосъбиране и сметоизвозване, по 2 за депо и чистота. До 
30 ноември те можеха да подават декларации, с които да заявят, че изхвърлят отпадъци по-малко от 4 
промила, за да им се намали таксата за сметосъбиране и сметоизвозване.  Гражданите заплащат по 2,5 
промила за първата дейност и по 1 за останалите две. До 31 декември те могат също да подават 
декларации, за да не заплащат дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, ако определеното 
жилище няма да се ползва през следващата година, за да не заплащат 2,5 промила.  Георги Стайков 
уточни, че обработването на декларациите започва от началото на следващата година. Ако обаче 
подалите такива документи имат задължения към 1 януари, техните декларации няма да бъдат 
разгледани. Съответно, няма да могат да ползват отстъпки.  Мерките са определят в чл. 19 и чл. 20 от 
общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Димитровград. Повече информация гражданите могат да получат на тел. 
0391/65091, 0391/65080.   

Източник: yambolpress.bg 

Заглавие: Разкрити престъпления 

Линк:  http://www.yambolpress.bg/?p=57366     

  

Текст:  Служители от РУ «Полиция» – Тунджа разкриха две кражби на метални капаци от пречиствателна 
станция за отпадни води в село Чарган. Нанесените щети са на стойност около 1750 лева. Посегателствата 
са извършени през последните две седмици. В резултат по проведените оперативно-издирвателни 
мероприятия е установен и задържан извършителят на деянията – А.С. на 24 години от Ямбол, 
криминално проявен и  осъждан за кражби. Работата по случаите продължава. 
     Двама непълнолетни са извършили кражби от частен имот в село Кукорево, установиха тунджанските 
полицаи. В хода на разследването е изяснено, че в края на месец ноември младежите два пъти са 
прониквали в имота на 49-годишен мъж, от където са отнели около 2 кубика дърва, метални профили, 
кофражни платна, естакади и други метални предмети. По случаите работят служители от РУ “Полиция” – 
Тунджа. 
     На 4 декември около 16.00 ч. на главен път І – 7 в близост до град Елхово полицейски автопатрул е 
спрял за проверка лек автомобил ”Фолксваген” със сливенска регистрация, управляван от Д.Д. на 43 г. и с 
пътник П.П. на 44 г.  от Сливен. При проверката в автомобила са намерени 200 къса цигари ”Аsoss” и 1.035 
кг насипен тютюн без акцизен бандерол. Работата по случая продължава. 
     На 4 декември са образувани две бързи производства срещу водачи на моторни превозни средства, 
седнали зад волана след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 на хиляда.  Едното бързо 
производство е образувано в РУ “Полиция” – Ямбол срещу 24-годишен ямболлия,  а другото в РУ 
“Полиция” – Тунджа срещу 34-годишен жител на Хасково. Нарушенията са установени с технически 
средства. Работата по случаите продължава.  

 

 

http://www.dimitrovgrad.bg/content/documents/Obs/Promeni-v-naredbi-mandat-2011-2015/2013-26-09/Naredba%2010%20Mestni%20taksi%20i%20ceni%20na%20uslugi%20(26.09.2013).doc
http://www.dimitrovgrad.bg/content/documents/Obs/Promeni-v-naredbi-mandat-2011-2015/2013-26-09/Naredba%2010%20Mestni%20taksi%20i%20ceni%20na%20uslugi%20(26.09.2013).doc
http://www.yambolpress.bg/?p=57366
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Източник: silnabulgaria.com 

Заглавие: Българин дари 11 000 лева за паметника на Апостола 

Линк:  

http://www.silnabulgaria.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-

%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-11-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B0%D0%BF/   

 

Текст: През октомври паметникът на Васил Левски в центъра на София бе ограбен. Над 40 елемента от 
бронзовата декорация изчезнаха. Крадците все още не са заловени, въпреки че камери постоянно 
наблюдават монумента. 
11 000 лева плати българин за грифона на Апостола. Проявата на патриотизъм демонстрира анонимен 
бизнесмен от столицата, предаде „Стандарт”. Преди 2 месеца неизвестни и досега апаши откраднаха 
четирите грифона от паметника на Васил Левски в центъра на София. Елементите са част от монумента и 
са ръчно изработени във Виена преди 118 години. 
Заради наглата кражба преди дни потайният бизнесмен обяви в интернет, че ще купи откраднатите преди 
време апликации от паметника на Васил Левски в София. В офертата си той обеща да даде за тях сума, 
100 пъти по-висока от тази, която крадецът би взел в пункта за желязо. 
И точно както е описано в най-добрите сценарии на американски филми, се появиха няколко продавачи. 
„Нито един от тях обаче не успя да опише грифона точно както изглежда. По това разбрахме, че хората, 
които звънят на обявения телефон, не казват истината“, обясни близък до бизнесмена. Самият патриот 
обаче не иска да обяви името си, „тъй като не търси слава за действията си“. 
Преди ден обаче на посочения от благодетелите телефон се обадил мъж с плътен глас, който описал 
изчезналия от паметника на Апостола грифон с най-малките подробности. Бизнесменът разбрал, че 
човекът наистина държи в себе си един от изчезналите грифони. Тогава мъжът и сътрудникът му 
уговорили среща с продавача в най-тъмната част на Южния парк, научи „Стандарт“. В уговорения час 
продавачът се появил с грифона и още 6 души охрана. Бизнесменът му предал куфарче с 11 000 лева, в 
замяна на което получил бронзовия елемент от паметника на Апостола. 
Още на следващия ден бизнесменът лично го занесъл в Националния исторически музей и го предал на 
шефа му проф. Божидар Димитров. „Не мога да разкрия самоличността на дарителя, тъй като той не 
желае това, защото не търси слава“, обясни професорът за „Стандарт“. И разказа само, че бизнесменът е 
известна личност у нас, която не за първи път прави дарения на Националния исторически музей. 
„Буквално във всяка акция, която съм предприел, той е съдействал – за възстановяване на Боянската 
черква, за строеж на военни паметници, абсолютно винаги се е отзовавал. Понякога сам дори е 
предприемал инициативата за някои неща“, разказа още директорът на музея. Експерти в областта 
коментираха, че в това описание най-много се вписва бизнесменът Васил Божков, който е колекционер и 
е известен като един от най-големите меценати у нас. 
Проф. Божидар Димитров ще предаде утре точно в 12 часа открития грифон на зам.-кмета по култура на 
София д-р Тодор Чобанов. 
Шефът на НИМ коментира още, че анонимният засега бизнесмен не му е казал каква е точната сума, 
която е платил на продавача на откраднатия елемент. „Сметките ми обаче показват, че става дума за 

http://www.silnabulgaria.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-11-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF/
http://www.silnabulgaria.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-11-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF/
http://www.silnabulgaria.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-11-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF/
http://www.silnabulgaria.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-11-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF/
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около 11 000 лева, след като е обещал 100 пъти цената на метала, която може да се заплати, ако се 
предаде на скрап. Тъй като килограм бронз струва 6.50 лв., а бизнесменът плаща 100 пъти повече, 
килограмът излиза 650 лв. Бронзовата апликация тежи 17 кг и половина, следователно платената сума е 
между 10 000-11 000 лв.“, пресметна професорът. 
Общината прави копия на 40 елемента 
За 19 февруари, когато се отбелязва обесването на Апостола на свободата, обруганият паметник в 
центъра на София ще бъде напълно възстановен. Дотогава всички откраднати елементи от декорацията 
около монумента ще бъдат реставрирани или заменени от техни точни копия. Така паметникът ще 
придобие първоначалния си вид. В момента тече съгласуване с Министерството на културата и до дни ще 
започне реставрацията на част от елементите, съобщи за „Стандарт“ зам.-кметът по културата Тодор 
Чобанов. Седем от 12-те фигури на грифони в основата на четирите фенера около паметника бяха 
откраднати през октомври. Крадци са отмъкнали и четири от абажурите им. Липсват и много други 
елементи от бронзовите кандебри, като има опит за откъртването на цял един от тях. 
Общо 40 са елементите от декорацията, които трябва да бъдат реставрирани. Все още не може да се каже 
колко ще струва възстановяването на бронзовите пластики. В началото на ноември полицията върна на 
Столична община три от откраднатите елементи, но те не бяха грифони. 
Все още не е ясно колко ще струва реставрацията на спасената украса и изливането на копията на 
липсващите части. Парите Столична община ще вземе от проекта за реновиране на площада и градинката 
около паметника. Проектът е разработен още през август. Той ще бъде изпълнен след зимата. 
Хвърлили на боклука уникален бюст 
Уникален бюст на Васил Левски, изработен от известния скулптор Петър Балабанов, бе изложен в 
Националния исторически музей. Монументът, който единствен у нас изобразява Апостола в четническа 
униформа, е бил открит преди година в контейнер за смет. Сигнал за находката, захвърлена в пункт за 
вторични суровини в Костинброд, подал бдителен гражданин в НИМ. Проф. Божидар Димитров веднага 
потърсил собственика на депото. „Аз му звъннах и му благодарих за дарението, което иска да ми 
направи. Казах му даже, че съм изпратил вече екип, който да го вземе“, разказва проф. Димитров. 
Бизнесменът първоначално се учудил за какво дарение става въпрос. „Дори се опита да се измъкне, но 
след кратък разговор го склоних“, разказва Димитров. Веднага след получаването на бюста той бил 
рестравриран и сега изложен в музея. 
Нова гавра с Апостола взриви нета 
Нова гавра с Апостола, Вазов и Солунските братя взриви Фейсбук вчера. Потребители на социалната 
мрежа публикуваха подигравателни колажи на Васил Левски, като в отговор получиха стотици обиди и 
открити заплахи, тъй като според тях става дума за „гавра с национални светини“. Час след публикациите 
от ВМРО разпространиха призив страниците да бъдат атакувани с докладвания за обидно съдържание и 
съответно свалени от социалната мрежа. „ВМРО осъжда строго поредната антибългарска проява на хора, 
които живеят в България, но се отнасят така, сякаш са национални предатели. Организацията призовава 
всеки родолюбец да докладва тези страници, докато извършителите не бъдат блокирани, а актът им – 
заличен от социалната мрежа“, съобщиха „войводите“ на официалната си страница. 

 

Източник: bgdnes.bg 

Заглавие: Обезглавиха опълченци 

От статуите са изрязани главите 

Линк:  http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=2535303  

http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=2535303
http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=2535303
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Текст: Главите, ръцете и краката на участници в Априлското въстание и Шипченската епопея са били 
откраднати, тъй като са били изваяни от бронз. Предполага се, че ценният метал мигновено е бил 
предаден на пунктове за вторични суровини. 
Бронзът е бил използван, за да може по-добре да се пресъздаде емоцията на историческото време по 
лицата на героите. Вместо това обаче крадците са видели лесен начин да припечелят някой лев, 
посягайки на българската история. Пораженията показват, че е обезглавен един от опълченците на 
Шипка. Не по-малко зловеща гледка представляват и няколко осакатени априлци. Най-брутално обаче е 
посегнато на скулптурата, пресъздаваща Баташкото клане. Неизвестните апаши не само са рязали глави, 
но и са изтръгнали ръцете на женската фигура, която е коленичила под османското острие. Сериозни 
пострадали са и други скулптури от комплекса, като единствен непокътнат е останал монументът, 
символизиращ Съединението. 
Още по-скандалното в историята е, че историческият комплекс се намира в затворено пространство и 
влизането в него става след специално разрешение. Така се стига до ситуация, че жителите на Пловдив не 
могат да разгледат това културно наследство, а крадците спокойно влизат и деребействат сред 
историческите светини. Мястото се управлява от Историческия музей в Града под тепетата. 
"България Днес" потърси за коментар институцията, където бяха силно изненадани, че са били 
откраднати детайли от скулптурите. "За пръв път чуваме за подобно нещо с рязане на глави и ръце. 
Затова и не можем да дадем официална информация по случай. Ще проверим ситуацията и тогава ще 
имаме повече информация", заявиха от музея. 
Братската могила е едно от най-популярните места в Пловдив, но жителите на града са притеснени, че 
мястото не се поддържа и не е далеч времето, в което може окончателно да бъде съсипано. Комплексът е 
открит от Тодор Живков няколко дни преди 9 септември 1974 година. Тогава е имало идея могилата да 
бъде свързана с паметника на Альоша чрез голям булевард, по който да минават манифестации. 

 

Източник: vestitel.info 
 
Заглавие:  За часове хванаха крадци на метали  
 

Линк:  http://vestitel.info/index.php/cryme/2241-za-chasove-hvanaha-kradtzi-na-metali  
 

 

Текст: На 04.12.2013 год., в Районното полицейско управление в Бяла Слатина е получено 

съобщение, че за времето от 1 до 04 декември ., от индустриалната зона на град Бяла 

Слатина, неизвестни лица са откраднали 372 арматурни пръчки с дължина 2,65 м. и 178 броя 

арматурни пръчки с дължина 3,40 м.  

След проведените бързи оперативно издирвателни действия е установено, че извършители на 

кражбата са 9 криминално проявени и осъждани лица от гр. Бяла Слатина. Откраднатото 

желязо е намерено и иззето.  

http://vestitel.info/index.php/cryme/2241-za-chasove-hvanaha-kradtzi-na-metali
http://vestitel.info/index.php/cryme/2241-za-chasove-hvanaha-kradtzi-na-metali
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Източник: nostop.bg 
 
Заглавие:  Вкарват в затвора панагюрец, гепил 140 метра меден кабел  
 
Ще лежи за кражбата 3 години и 4 месеца, била рецидив 
 

Линк:  
http://www.nostop.bg/news/details/3565/11/%D0%92%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%86--
%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB-140-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB.html  
 

 

Текст: Панагюрският районен съд осъди панагюрец, с инициали Г.С., на лишаване от свобода за срок от 3 
години и 4 месеца заради факта, че през месец септември откраднал 114 метра гумиран меден кабел на 
стойност 354 лева. Престъплението е станало в местността „Лолина могила”, в землището на 
Панагюрище, при условията на опасен рецидив. Извършителят на престъплението се е признал за 
виновен, като молил съда да му бъде наложено минимално наказание. 
Свидетелят К.  от тридесет години е собственик на малка дървена барака, обкована с ламарина, която 
се  намира в местността „Лолина могила” – на около 3 км от Панагюрище. Бараката била свързана с 
електропреносната мрежа от 1990 г., като К. имал контролен електромер. Свързването било 
осъществено  от най-близкия циментов стълб, който се намирал на 3-4 метра от бараката, като били 
прекарани два броя кабели – рекордомани, с дължина по 7 метра всеки  и сечение 6 кв. мм. 
Потърпевшият последно ходил при бараката си на 26.09.2013 г. около 13:00 часа на обяд. Тогава всичко 
си било наред – кабелите си били на мястото и имало ток в бараката. Два дни по-късно, в събота, около 
09:00 часа сутринта К. отново посетил имота си. Тогава видял, че кабелите-рекордомани, които били 
прекарани между най-близкия на бараката стълб и нея, били срязани, като висели две парчета от стълба с 
дължина по около 3 метра всяко. 
Осъденият панагюрец е безработен и е с начало образование. Както се посочва и в присъдата, той си е 
помогнал чрез използването на "клеща", пък и преди бил извършвал подобни престъпления. Съдът 
определи още изтърпяването на наложеното му наказание да стане при първоначален строг режим в 
затворническо общежитие от закрит тип. 
Мъжът е бил задържан още на 2 октомври, като лежал до 28 ноември 2013 година. Съдът приспадна 
задържането му от 1 месец и  26 дни към вече наложеното му наказание. 

 
Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net 
 
Заглавие:  Апаши работят със замах,събарят стълбове край Кърджали ,заради кабел 
 

Линк:  http://dimitrovgrad.bgvesti.net/news/144588/%D0%90pashi-rabotyat-sas-zamah-sabaryat-stalbove-
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Текст: В връзка с получено на 04.12.2013 год. съобщение за прекъснат около 01.30 часа кабел за 
телефонни връзки и интернет, патрул на РУП Кърджали извършил проверка в района на местността 
„Дурбалък” край областния град, където установил съборени 6 дървени стълба и срязан кабел с дължина 
около 300 метра. Вследствие на предприетите мероприятия, в близост е установен 1 от двамата 
извършители – 19 годишен жител на гр.Кърджали. Успелият да избяга втори извършител – 36 годишен 
мъж от града, е установен по-късно. Образувано е досъдебно производство. Двамата са задържани в РУП 
Кърджали.  
При проведени процесуално-следствени действия в домовете на лицата са открити телевизор, готварска 
печка, вентилатор, газов котлон и газова бутилка, обект на кражба от домът на възрастна жителка на 
гр.Кърджали, извършена в периода м. ноември – м.декември. 
Това съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. 

 


