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Източник: standartnews.com 

Заглавие: Благоевград ще има депо за отпадъци 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/blagoevgrad_shte_ima_depo_za_otpadatsi-

220652.html   

 
Текст: Благоевград. След две години здрава работа община Благоевград успя да спаси проекта за 
изграждането на депо за твърди битови отпадъци. МОСВ изпрати писмо до кмета Атанас Камбитов, с 
което го уведомява, че оценката на доклада за въздействие върху околната среда е положителна 
Одобряват се заложените технически методи в бъдещата работа по проекта, те отговарят на всички 
стандарти и норми за опазване на околната среда. По този начин се дава зелена светлина за 
изпълнението му и продължаване на заложените в закона процедури. Изграждането на регионалната 
система за управление на отпадъците ще предотврати налагането на санкции от Европейския съюз и 
последващото ги неминуемо увеличение на таксата за битови отпадъци. Изчисленията на специалистите 
показват, че отчисленията догодина биха достигнали до 44 лева за тон отпадъци, ако общините не 
изпълнят европейските изисквания. Добрата новина за благоевградчани е, че няма опасност от голямо 
увеличение на такса смет 
До ноември 2011 година не са направени никакви постъпки от страна на община Благоевград за 
изграждане на депото. Поради тази причина от 4 години благоевградчани плащат отчисления за всеки 
тон отпадъци годишно, които в момента възлизат на 34 лева за всеки тон. При положение, че общината 
обработва около 35 000 тона смет на година, сумата за отчисления надхвърля 800 000 лева 
Обикновените хора не усещат директно върху гърба си тези санкции, защото такса смет не се повишава. 
Но тези средства са за сметка на общинския бюджет - вместо за асфалтиране на нови улици и за 
изграждане на нови детски градини, данъците на благоевградчани изтичат за плащане на санкции 
Реализацията на проекта означава, че тези финансови тежести ще отпаднат, а спестеният паричен ресурс 
ще се насочи към други важни дейности за благоустрояването и облагородяването на града. Модерното 
депо ще се ползва от още 4 общини 

 

Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: Ще приемат в магазините малки стари електроуреди без покупка на нови 

Линк: http://m.24chasa.bg/Article.aspx?Id=2875033      

 
 

Текст: От началото на годината по-големите магазини за електроуреди трябва да приемат малка негодна 
за употреба техника без покупка на нова.  
Това гласи нова наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, която беше 
приета от правителството през декември и влезе в сила на 1 януари. Наредбата отразява изискванията за 
отпадъците от този вид оборудване на директива на ЕС от 2012 г.   Целта е според изискванията на ЕС 
България да организира максимално ефективно изхвърлянето и след това третирането на този вид 
отпадъци постепенно през следващите години.  

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/blagoevgrad_shte_ima_depo_za_otpadatsi-220652.html
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/blagoevgrad_shte_ima_depo_za_otpadatsi-220652.html
http://m.24chasa.bg/Article.aspx?Id=2875033
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Трябва да се подобри събирането, повторната употреба и рециклирането на излязло от употреба 
оборудване, така че да се намалят отпадъците, а ресурсите да се използват по-ефективно.  
Задължението се въвежда за обектите с търговска площ по-голяма от 400 кв. м, в които се продава 
електрическо и електронно оборудване. Те трябва да приемат без заплащане много малки стари уреди - 
при които външният размер не надвишава 25 cм. Или това са например тостери и кафеварки, които 
трябва да се приемат в търговския обект или на входа му.  В тези случаи крайните потребители не са 
задължени да купят нов уред от вида, който предават в магазина, уточниха експерти.  
Собствениците на стара техника предават уредите в магазина или на определени места, които са 
организирани от търговците и фирмите по събиране на отпадъците в района. Потребителите могат да 
върнат и по-големите стари уреди в търговските обекти, които извършват продажба на електронно и 
електрическо оборудване, но само при покупката на нов уред от сходен вид и със същите функции.  
Дистрибуторите и продавачите поставят съдове за събиране на територията на обекта, където извършват 
продажбата. Приемането се извършва в цялата продължителност на работното време на обекта.  
Местата за разделно събиране на уредите, включително в обекти, където се извършва продажба, и 
площадките за съхраняване се обозначават с табели “Събирателен пункт за излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване”. 
В хода на преговорите по директивата България е договорила преходен период за постигане на целите по 
събирането на този вид отпадъци. Така за 2016 г. е предвидено у нас да се събират 41% от средното тегло 
на електрическото и електронно оборудване, пуснато на пазара през предходните три години.  
От 2020 г. целта става 65%.  
Тези количества ще се следят и записват по методика, която ще следват дистрибуторите, търговците и 
организациите по разделно събиране и оползотворяване на електроотпадъците.  От 1 януари 2018 г. 
обхватът на наредбата се разширява и ще се прилага за почти всички видове стари уреди. Предвижда се 
наредбата да включва и фотоволтаичните панели. 
От началото на 2015 г. целите по рециклиране, оползотворяване и подготовка за повторна употреба на 
електрическо и електронно оборудване се увеличават с още 5%, спрямо тези, които се прилагат в 
момента.  С постановлението на правителството се правят промени и в продуктовите такси, които се 
плащат от търговците на електрически и електронни уреди. 
В наредбата освен правилата за разделно събиране са описани и начините за транспорт, съхранение, 
предварително третиране, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на 
излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.  
Има изисквания и за проектирането и маркирането на такива уреди, както и за информирането на 
крайните потребители за отговорностите им в разделното събиране.  
Търговците, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, го маркират – маркировката 
показва, че уредът не може да се изхвърля в контейнерите за битови отпадъци.  Задължително е, 
естествено, на български да е написано, че има изискване за разделно събиране, както и че е забранено 
изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци. В листовките с инструкциите за употреба, 
които придружават стоката, търговците дават писмена информация на български език и за вида на 
вградените батерии и акумулатори и за начина на отстраняването им от потребителя. Има изисквания и 
за производителите на уреди, в които са вградени батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества – 
те трябва ги поставят така, че потребителят да може да ги отстрани сам, когато излязат от употреба. 
Дистрибуторите и търговците са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели с 
информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ненужната техника, 
както и на другите места за предаването им.  
Дистрибуторите и търговците, които пускат на пазара електрооборудване, отговарят за следващите 
дейности по разделното събиране, транспортирането, съхраняването на старите уреди. Това обаче може 
да възложат и на специализираните организации по оползотворяване, които са лицензирани от 
министерството на околната среда. Ако изберат да вършат тази работа индивидуално, трябва да направят 
постъпки за разрешителни по съответните правила. 
Приоритетно трябва да се събират и старите уреди от оборудване, което съдържа озоноразрушаващи 
вещества и флуорирани парникови газове, флуоресцентни лампи, съдържащи живак, както и 
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фотоволтаични панели. Организациите по събиране на стара техника трябва да имат разрешение по 
Закона за управление на отпадъците, издадено от екоминистерството. При определянето на броя и 
разположението на местата за разделно събиране на съответния вид непотребни уреди се отчита броят 
на жителите, като се осигури най-малко едно място на 10 000 жители.  
Изрично се забранява депонирането на излязлото от употреба оборудване, включително на разделно 
събраното и на отпадъците от него, които могат да се рециклират или оползотворяват.  
Кметовете организират събиране 2 пъти годишно 
Наредбата дава указания и за задълженията на кметовете на общините, които също имат ангажименти по 
разделното събиране на домакинската електроника и уреди.  
Кметът на първо място трябва да оказва съдействие на организациите по оползотворяване, като 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 
местата за предаване. Т.е. общината да посочи местата, на които могат да се изхвърлят старите уреди.  
Кметът сключва договори с организациите, които изграждат системите за разделно събиране и 
транспортират техниката от тези места до площадките за разкомплектоването им.  
В договора трябва да са посочени изискванията към системата за разделно събиране на стара техника от 
домакинствата – брой на обслужваното население, както и вид, брой и разположение на съдовете и 
площадките за разделно събиране, а също и честотата на събиране.  Кметът и организациите по събиране 
имат задължения да информират жителите на съответната община за прилагане на системата за 
разделно събиране, те провеждат и информационни кампании.  
Кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на старата техника и електроуреди от бита 
– в този график трябва да има поне две дати годишно, в които хората да връщат ненужното.  
Датите на кампаниите се обявяват чрез медиите и друг подходящ начин като информация в сайта на 
общината например.  
 

Източник: finance.bnr.bg 

Заглавие: Медта близо до 2-седмично дъно на Лондонската стокова борса  

Линк: http://finance.bnr.bg/Stock-Markets/Pages/0601201484648646.aspx       

 
 

Текст: Спекулацията за намаляване на търсенето на мед от най-големия потребител в света – Китай, 
доведе до 2-седмично дъно за цената на метала на Лондонската стокова борса. 
Най-търгуваните тримесечни фючърси паднаха с 0,5% до 7 278,75 долара за тон, което е най-ниската цена 
за метала от Коледа насам. 
Слабите данни за китайската икономика от миналата седмица притесниха инвеститорите, които приеха 
това за сигнал, че индустриалното търсене на метали в страната ще намалее. В момента Китай изкупува 
40% от медта в целия свят. 
Цената на метала обаче може да намери подкрепа в годишното претегляне на големите стокови индекси. 
При това големите инвеститори и фондове ще продават стоките, които миналата година са поскъпвали, и 
ще купуват подценени стоки като медта, която миналата година поевтиня с 7,2%. 
Другите основни метали също понижиха пазарната си оценка – алуминият пада с 0,5% до 1783,50 
долара за тон, цинкът с 0,5% до 2016,50 долара за тон, никелът губи 1,5% от стойността си до 13632 за тон, 
оловото 0,7% до 2161 за тон, а калаят спадна с 0,9% до 21310 за тон. 

 

 

http://finance.bnr.bg/Stock-Markets/Pages/0601201484648646.aspx
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Източник: burgasnews.com 
 
Заглавие: Банда жени задигна металите от военно поделение 

 
Линк: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/67747-banda-zheni-zadigna-metalite-ot-voenno-
podelenie    
 

 

Текст: Банда от десетина жени, задигнали 1 300 кг метали залови полицията. На 04.01. около 17.30 ч. 
служителите от Районно управление Полиция - Поморие установили извършителките на кражба на 
метални предмети от бившето военно поделение в Поморие. То се намира в района на Гробищния парк. 
Това са 43-годишната М.П., 47-годишната Н.В., 21-годишната Д.Б., 24-годишната А.И., 27-годишната К.Г., 
41-годишната Н.Г., 52-годишната Т.В., 34-годишната Д.М. и 36-годишната Т.Б., всички от Каблешково. Те 
откраднали метални бодлива тел и метални въжета с общо тегло около 1 300 кг и ги предали в пункт за 
изкупуване на черни и цветни метали в Каблешково. Констатирано е, че откраднатите метални предмети 
били пренасяни с микробус "Форд Транзит", с бургаска регистрация. Той е управляван от 47-год. П.Д. от 
Каблешково, като в товаренето на железата участвали 30-год. Й.А. и 34-годишният С.Б., и двамата от 
Каблешково. Лицата направили пълни самопризнания, като вещите - обект на престъплението, са 
оставени на съхранение с протокол за отговорно пазене в пункта за изкупуване на черни и цветни 
метали. Работата по случая продължава от служители на Районно управление Полиция - Поморие. 

Източник: sever.bg 

Заглавие: „Вътрешни“ обрали помпената станция във Вардим 

Линк: http://sever.bg/-%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-

%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC_l.a_i.355437.html  

 
Текст: Полицията е разкрила извършителите 
Кражба на метални елементи от помпена станция в с. Вардим разкриха служители на РУП-Свищов. 
Работата по случая езапочнала вчера, след като в полицейското управление постъпил сигнал за 
извършеното престъпление. На мястото е изпратен полицейски екип. Извършен е оглед. 
Проведени са необходимите действия по разследването, в резултат на коитополицейските служители 
влезли в дирите на извършителите. Това са  50-годишният М. А. от с. Ореш, 48-годишният Ю. Д., 44-
годишният М. М., 47-годишният Б. Г., 59-годишният И. И.  и 54-годишният В. Н., всички от Свищов и 
служители на ВиК в града. 
Откраднатите вещи – пет крана, метални тръби и метален капак на шахта, са предадени в пункт за 
изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали. Материалите по случая са докладвани на 
прокуратурата. 

 

http://www.burgasnews.com/novini-burgas/67747-banda-zheni-zadigna-metalite-ot-voenno-podelenie
http://www.burgasnews.com/novini-burgas/67747-banda-zheni-zadigna-metalite-ot-voenno-podelenie
http://sever.bg/-%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC_l.a_i.355437.html
http://sever.bg/-%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC_l.a_i.355437.html
http://sever.bg/-%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC_l.a_i.355437.html
http://sever.bg/-%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC_l.a_i.355437.html
http://sever.bg/-%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC_l.a_i.355437.html
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Източник: akcent.bg 

Заглавие: Заловиха криминално проявени да крадат метали 

 
Линк: http://www.akcent.bg/site/news.php?item=14005 
 

  
Текст: На 05.01.2014 г. в 14:45 часа в ОД на МВР - Русе е постъпило съобщение за това, че в гр. Русе, кв. 
“Дружба - 3” мъж чупи метална ограда зад контейнери за смет. Изпратеният на място наряд на Първо 
РУ “Полиция” - Русе е установил лицето И.И. на 24 години – криминално проявен и осъждан.  
Час по-късно, около 15:20 часа в дежурната на дирекцията е получен нов сигнал, че две лица 
извършват кражба по бул. “България”. Незабавно към мястото е изпратен полицейски наряд на Второ 
РУ “Полиция”, които са установили М.А. на 27 години – криминално проявен и осъждан и 
непълнолетно лице. Същите са демонтирали метални планки от бетонни блокове. Нанесените щети са 
в процес на установяване. По случая е образувано бързо производство по чл. 195, ал. 1 вр. чл. 194, ал. 1 
от НК. 
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Без телефон и интернет останаха села в Крумовградско заради кражба на телефонен кабел 

  
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1197720  
 

  
Текст: Полицаи разкриха трима мъже, изкопали телефонен кабел от землището на село Рогач. Сигналът 
за извършената кражба е подаден вчера в полицейското управление. От прокарания кабел липсвали 
около 80 метра, в резултат на което била нарушена телефонната и интернет връзка на околни села. 
  
След организираните издирвателни действия полицаите заловили извършителите на деянието – 
Д.П./19/  и двама 17-годишни. При претърсване в домовете на участниците в групата бил открит част от 
кабела. Пълнолетният и непълнолетните са задържани в полицейското управление. Образувано е 
досъдебно производство. 

 

Източник: toppresa.com 

Заглавие: Задържаха 38 годишен от Благоевград за кражба на кабел 

Линк: http://toppresa.com/new/news/krimi/item/6122-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-38-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB  
 

http://www.akcent.bg/site/news.php?item=14005
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1197720
http://toppresa.com/new/news/krimi/item/6122-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-38-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB
http://toppresa.com/new/news/krimi/item/6122-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-38-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB
http://toppresa.com/new/news/krimi/item/6122-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-38-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB
http://toppresa.com/new/news/krimi/item/6122-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-38-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB
http://toppresa.com/new/news/krimi/item/6122-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-38-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB
http://toppresa.com/new/news/krimi/item/6122-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-38-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB
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Текст: Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 01 РУП-Благоевград, е задържан 
С.Х./38г./ от гр.Благоевград, който за времето от 09:00 часа на 30.12.2013г. до 17:00 часа на 31.12.2013г. е 
извършил кражба на около 27 м. кабел /удължител/ и намотка от електрожен, находящи се в 
незаключено мазе на частен дом в ЦГЧ на гр.Благоевград. Образуван е заявителски материал. 

Източник: balkanec.bg 

Заглавие: Служители на РУП- Ботевград пресякоха кражба на телефонен кабел 

Линк: http://www.balkanec.bg/sluzhiteli-na-rupbotevgrad-presyakoha-krazhba-na-telefonen-kabel-
18531.html   
 

  

Текст: В петъчната нощ половин час след полунощ в полицията постъпил сигнал за прекъснат кабел в 
Ботевград. При огледа на местопроизшествието било установено, че  от канализационна шахта между два 
жилищни блока в кв. „Васил Левски“ е бил прекъснат и изваден кабел с обща дължина 87.7 метра, 
собственост на БТК. При появата на полицейските служители четиримата извършители зарязали кабела и 
хукнали към махалата. Един от тях, А.А./23г./, криминално проявен и осъждан за кражби, е задържан от 
автопатрул в близост до местопроизшествието, другите успели да избягат и да се укрият. След бързи 
оперативно- издирвателни действия е установена и тяхната самоличност- С.З./23г./, Т.Х./22г./ и Т.П./23г./, 
всичките от един жилищен блок в жк. „Саранск“. А.А. е задържан за 24 часа във връзка с чл. 195 от НК. 
Изкопаният от четиримата кабел е иззет. По случая е образувано досъдебно производство; работата по 
документирането му продължава. 

 
Източник: radio999bg.com 

Заглавие: Откраднаха 300 м телефонен кабел от землището на село Лозенец 

Линк: http://www.radio999bg.com/?id=14668  
 

  

Текст: В РУ “Полиция” – Стралджа е постъпило съобщение, че за времето от 01.01.2014 г. до 05.01.2014 от 
компресорна газстанция в землището на село Лозенец е извършена кражба на около 300 м телефонен 
кабел. По случая е образувано  досъдебно производство.   
06.01.2014 г. Регионален говорител на МВР: Татяна Павлова 

 

http://www.balkanec.bg/sluzhiteli-na-rupbotevgrad-presyakoha-krazhba-na-telefonen-kabel-18531.html
http://www.balkanec.bg/sluzhiteli-na-rupbotevgrad-presyakoha-krazhba-na-telefonen-kabel-18531.html
http://www.radio999bg.com/?id=14668

