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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова взе участие в Национален форум „Правителство-Бизнес“  

По време на брифинг министърът съобщи, че е издала принудителна административна мярка за 

спиране на ОУП на община Царево 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2413     

  

Текст: Министър Искра Михайлова взе участие в Национален форум „Правителство – Бизнес: Рестарт на 
икономиката“, който се проведе днес в Националния дворец на културата по инициатива на министър-
председателя Пламен Орешарски. Събитието протече в четири тематични панела - „Визия за икономиката 
на България“, „Икономическа и социална политика“, Регионална политика и развитие“ и „Земеделие“. 
Във форума взеха участие министри, заместник - министри,  над 600 представители на бизнеса от цялата 
страна, на неправителствения сектор и над 150 гости. 
Министър Михайлова участва в Панел – „Регионална политика и развитие“, заедно с Десислава Терзиева 
– министър на регионалното развитие и Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията. Темата на панела беше „Инфраструктурата – бъдеще на регионите в 
България”. 
По време на своето участие, министърът на околната среда и водите представи Общия напредък по 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, както и перспективи и възможности за новия 
програмен период на програмата. Тя акцентира върху възможностите пред бизнеса, като изпълнител на 
проекти в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“. 
Във връзка с напредъка по „ОПОС 2007-2013 г.“, министър Михайлова каза, че „в изпълнение са 213 
проекта, на стойност 5,3 млрд. лв., а изпълнени само 145. Това е програмата, която закъсня изключително 
много с изпълнението си. На практика ние изпълняваме последните две години проектите, които е 
трябвало да бъдат изпълнени за седем години преди това“. Тя добави, че очаква средствата за новия 
програмен период на програмата да бъдат договорени до средата на годината. 
„Опитваме се да направим нещо за облекчаване на бизнеса  в сектор „Води“. Променихме 
годишното  концесионно плащане, като то вече се определя в левове, а не в левовата равностойност на 
щатския дола. Надявам се че това има добър резултат. Това е малка мярка, но е стъпка за облекчаване на 
нашите взаимоотношения с бизнеса.“, каза Искра Михайлова. 
Тя посочи, че в сектор „Отпадъци“ концентрират вниманието си върху инсталациите, а не депата. 
Амбицията в сектора е вниманието да се насочи към ефективното управление на отпадъци, а не към 
натрупване на отпадъка без той да се използва като ресурс. Министър Михайлова съобщи, че се 
предвиждат законови изменение и допълнения в ЗУО, които ще облекчат бизнеса. 
На брифинг пред представители на медиите министър Михайлова изтъкна, че форумът е изключително 
полезен. Тя каза още, „Първо той е демонстрация на желанието на правителството да работи в тясно 
сътрудничество с бизнеса. Второ той е един завършек на поредица от срещи с бизнеса заедно с 
премиера. От особено значение е да имаме подкрепата на бизнеса, за да можем да планираме, както 
националния, така и частния ресурс в бъдеще. Неслучайно стана дума за публично-частно партньорство. 
Всеки един от нас търси партньорството на бизнеса в работата си. Изминалите 8 месеца бяха месеци на 
активни срещи с всякакъв вид бизнес организации в сферата на околната среда.“ 
Искра Михайлова съобщи, че днес е издала принудителна административна мярка за спиране 
реализацията на ОУП на община Царево до влизането в сила на новия план с изготвена нова екологична 
оценка. 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2413
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Източник: 3e-news.net 

Заглавие: Искра Михайлова: Изплатени са 49% от средствата по ОП „Околна среда“ 

МОСВ проверява фирмите за рециклиране на отпадъците, за да установи дали не унищожават 

незаконно разделния буклук 

Линк: http://3e-

news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D1%81%D0%BA%

D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-49-

%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_34154          

 
Текст: „Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2007-2013 г. е програмата с най-много договорени 
средства сред всички останали – над 160% от бюджета. Разплащанията по ОПОС достигнаха 49%, като се 
има предвид, че до юни бяха едва 23%.“ Това съобщи министърът на околната среда и водите Искра 
Михайлова по време на Националния форум „Правителство-бизнес“, който се проведе в НДК по 
инициативата на премиера Пламен Орешарски. 
Михайлова обясни, че програмата за екология е изключително закъсняла и на практика изпълнението й е 
започнало в едва през последните 2 години от 7-годишния програмен период. 145 проекта по нея са 
реализирани, а в процес на изпълнение са останалите 213. По старата програма през 2014 г. по трите 
основни приоритета в ОПОС ще бъдат разплатени 1,278 млрд. лв. - за водни съоръжения, 338 млн. лв. - за 
изграждане на системи за отпадъци и 98 млн. лв. - за биоразнообразие. За 6 месеца екоминистерството е 
разплатило над 700 млн. лв., а за оставащите 10 месеца до края на годината трябва да бъдат усвоени още 
1,5 млрд. лв. по проекти на общини по „Околна среда“. 
Отговаряйки на въпроси на предприемачи, екоминистърът призна, че понякога държавата поставя много 
тежки условия към строителните фирми, поставяйки ги в ситуацията да препроектира, за да отговарят 
проектите им на високите екоизисквания за изпълнение на поректите. Според нея това са важни уроци, 
от които министерството се е поучило, за да не се допускани същите грешки и през новия програмен 
период. 
Михайлова отчете и свършеното от правителството в областта на екозаконодателството, за да облекчи 
бизнеса от някои административни и финансови тежести. Така например се предвижда изменение на 
тарифата за таксите за ползване на подземни води, като се предвижда те да бъдат намалени, обясни тя. 
Концесионните договори за води пък вече ще се определят в левове, а не в левова равностойност на 
щатския договор. 
Подготвени са и промените в Закона за отпадъците и скоро проектът ще бъде качен на сайта на МОСВ 
за обществено обсъждане. Задължителното безкасово плащане на предадените метални отпадъци от 
месец юли тази година ще бъде отменено, но само за суми под 200 лв., указа още Михайлова. За 
сделки над тази сума обаче ще е задължително парите да се превеждат по банков път, за да не се 
толерират големите кражби на инфраструктура, както се случи наскоро с жп релсите край София. Ще 
отпадне и регламента в сегашния закон, който също трябваше да стане факт от лятото, предаването на 
скрап да става безвъзмездно. Последното изискване е нереалистично и просто няма да действа, обясни 
министърът. 

http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-49-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_34154
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-49-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_34154
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-49-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_34154
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-49-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_34154
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-49-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_34154
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-49-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_34154
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-49-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_34154
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Междувременно тя заяви, че има голям проблем с отпадъците от пластмаса, стъкло и хартия, които на 
повечето места вече се събират разделно, за да се рециклират и използват като ресурс, но имало данни, 
че фирмите не ги преработват, а ги унищожават. В момента МОСВ извършва проверки на фирмите за 
рециклиране на отпадъци, за да установи спазват ли закона и европейските регламенти за правилно 
третиране на отпадъците и използването им като ценен ресурс за икономиката, обяви Михайлова. 
 

Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Плащаме 1,5 млрд. по екопроекти до края на годината 

 

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

politika/plashtame_15_mlrd_po_ekoproekti_do_kraya_na_godinata-225621.html            

  

Текст: София. 1,5 милиарда лева ще разплатим към бенефициенти по проекти на ОП "Околна среда 2007-
2013 година" през следващите 10 месеца. Това заяви министърът на околната среда и водите Искра 
Михайлова по време на Националния форум "Правителство - бизнес". 1,278 милиарда лева от тях ще 
бъдат платени в сектор "Води", 338 милиона лева - за изграждане на депа за отпадъци и 98 милиона лева 
в сектор "Биоразнообразие". 
"С огромни усилия успяхме да увеличим разплащането на средства по ОП "Околна среда 2007-2013 
година" от 23% през юни 2013 - на вече над 50% през февруари 2014 година", заяви още министър 
Михайлова. Досега по ОПОС са изпълнени само 145 проекта, а 213 са в процес на изпълнение, допълни 
тя. "За да се справим с предизвикателството да усвоим средствата по ОПОС 2007-2013 година ние 
поставяме много тежки условия пред изпълнителите на проектите, включително и за препроектиране на 
някои от тях", каза министър Михайлова. 
С промените в Закона за управление на отпадъците, които ще бъдат приети скоро, ще отпаднат 
разпоредбите за безвъзмездно предаване на отпадъците от цветни и черни метали, които трябваше да 
влязат в сила от юли 2014. Изискването за безкасово плащане на сделки с черни и цветни метали ще 
остане само за суми над 200 лева, обясни още министър Искра Михайлова. 
 

Източник: capital.bg 

Заглавие: За метални вторични суровини ще продължи да се плаща 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/02/11/2239505_zapochvat_mashtabni_putni_re
monti_za_200_mln_lv/ 

 

Текст: Гражданите ще могат да получават пари срещу предаването на черни и цветни метали на вторични 
суровини и след юли. Това обяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова на форума. 
Сегашният текст в Закона за управление на отпадъците, приет по времето на ГЕРБ, предвижда от началото 

http://www.standartnews.com/balgariya-politika/plashtame_15_mlrd_po_ekoproekti_do_kraya_na_godinata-225621.html
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/plashtame_15_mlrd_po_ekoproekti_do_kraya_na_godinata-225621.html
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на лятото гражданите да нямат право да предават отпадъци срещу заплащане. Нормативната уредба 
предвижда те да са длъжни да ги закарат безвъзмездно на общинските площадки. Ако не го направят, 
дължат глоба. Като председател на парламентарната комисия по околна среда в предишния парламент 
Искра Михайлова е сред вносителите на жалба в Конституционния съд, в която се искаше този текст да 
бъде отменен. Мотивите, които посочваха вносителите, бяха, че всеки гражданин има право да получи 
пари срещу вторичните си суровини. Освен това общините, които и без това не са в добро финансово 
състояние, бяха задължени да строят площадки и повечето от тях не са изпълнили това задължение. 
Министър Михайлова допълни, че плащането на метали на стойност над 200 лв. ще продължи да бъде 
безкасово, за да се ограничат кражбите на инфраструктурни елементи. 

 

Източник: plovdiv.dir.bg 

Заглавие: Три незаконни сметища затрупват Стамболийски 

Линк: http://plovdiv.dir.bg/news.php?id=16116916 

 

Текст: Поне три незаконни сметища са образувани на територията на град Стамболийски.  
Сигналите са внесени в Районната инспекция по околна среда в Пловдив от общинския съветник Атанас 
Мавродиев, съобщи БНТ.  
Той е категоричен, че отпадъците са на самата община. Стамболийски затъва в отпадъци от една година, 
убеден е Мавродиев. Последното сметище изникнало пред очите му край Марица.  
„Стамболийски е само на 2 км от сметището в Цалапица, а е заприличал на най-голямото сметище в 
България. Градът се опаса с боклуци. Тук има над 200 тона строителни отпадъци, които кметът изсипва”, 
обяснява общинският съветник. 
Кметът Иван Атанасов не отрича, че той е изсипал строителните отпадъци, но поясни, че това не е 
сметище.  
“Там правим площадка за отдих. Там ще стане райско кътче. Няма сметище, разбира се. Всичко, което 
правя, е обществено полезно”, категоричен е градоначалникът. 
 
  

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Подпалиха БМВ-то на мъж, целел се в бизнеса със скрап в Бургас 

Возилото е лизингово със софийска регистрация 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/249893 
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Текст: Луксозно БМВ 740 D изгоря при мистериозни обстоятелства в центъра на Бургас. Немското возило 
е било паркирано на ул.“Петко Каравелов“ 5, непосредствено до частния паркинг зад Славейкото 
пазарче, пише "Флагман". 
Около 22.30 ч.  колата пламва при неизяснени обстоятелства. Първият, който се втурва да я гаси е 
охранителят от денонощния паркинг, който с подръчни средства, предимно кофи вода и мокри кърпи, 
локализира огъня и сигнализира на пожарната. Въпреки бързата реакция щетите на автомобила са 
сериозни и цялата му предница е напълно обгоряла. За късмет пламъците не са достигнали до купето. 
Разследващи са убедени, че пожарът е умишлен. На тавана на колата е намерена 11 литрова туба с 5-6 
литра петролен продукт. В този момент се изземват отпечатъци и се търси предполагаемият извършител. 
БМВ-то е лизингово със софийска регистрация. Регистрирано е на името на русенката фирма „Русекар“, 
занимаваща се с внос и продажба на автомобили от популярния немски бранд. Колата е управлявана от 
собственика на фирмата Антони Стоянов, който имал интереси и в областта на търговията с черни и 
цветни метали, довериха запознати. Очаквало се е съвсем скоро той да разшири бизнеса си и да стъпи в 
Бургас. 
Автомобилът бе вдигнат рано тази сутрин. Той се оказа на синя зона и според свидетели собственикът му 
е бързал, за да организира извозването му от периметъра на платеното паркиране. 

 

Източник: vestnikpriatel.com 

Заглавие: Откриха незаконен пункт за изкупуване на метални отпадъци 

Линк: http://vestnikpriatel.com/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD/            

 
 

Текст: При проверка на 6 февруари в частен имот в кв. „Герена” полицейските служители се натъкнали на 
незаконен пункт за изкупуване на метални отпадъци. 
Инспектиращите засекли 59-годишния собственик на имота в момент на изкупуване на 12 кг отпадъчно 
желязо. Мъжът не притежавал нужното разрешение за извършване на такива дейности. На терена, 
обособен като площадка за съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, са били открити 
множество части от разкомлектовани автомобили, акумулаторни батерии и др. 
Всички отпадъци са иззети и оставени на отговорно пазене на лицензирана площадка. За случая е 
уведомена Районната прокуратура в Самоков. Срещу собственика на имота е образувано досъдебно 
производство за престъпление по чл. 234 Б от Наказателния кодекс. 

 

Източник: bnt.bg/bnt2 

Заглавие: Бум на кражбите на проводници от електропреносната мрежа 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-ruse/bum-na-krazhbite-na-provodnitsi-ot-elektroprenosnata-mrezha         

http://vestnikpriatel.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/
http://vestnikpriatel.com/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD/
http://vestnikpriatel.com/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD/
http://vestnikpriatel.com/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD/
http://vestnikpriatel.com/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD/
http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-ruse/bum-na-krazhbite-na-provodnitsi-ot-elektroprenosnata-mrezha
http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-ruse/bum-na-krazhbite-na-provodnitsi-ot-elektroprenosnata-mrezha
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Текст: Наблюдава се бум на кражбите на медни проводници от електропреносната мрежа на „Енерго 
про” в три русенски села – Червена вода, Волово и Батин. В рамките на последната седмица  набезите 
зачестили. 
Единствено силният кучешки лай в мразовитата нощ подсказва на живеещите в село  Червена вода, че 
нещо не е наред. Никой обаче не предполага, че бандата ще посегне   на електропреносната мрежа за 
ниско напрежение. 
Заради откраднати  над сто метра медни проводници, самотно-живеещи и болни хора остават на тъмно и 
студено за ден, докато аварията бъде  отстранена. 
Посегателствата върху електропреносните съоръжения в Русенска област само за миналата година са 
били за  над 23 хиляди лева. 
Крадците  често източвали и маслото от трансформаторите, което примесено с нафта се  използва като 
гориво за автомобилите. От енергийното дружество настояват за по-строг контрол върху пунктовете за 
изкупуване на метали и за по-сурови наказания за престъпниците.Заради кражбите само миналата 
година 40 хиляди абонати в Североизточна България са били без електричество общо  220 часа. 

 

Източник: botevgrad.com 

Заглавие: Заловиха трима за кражба в Литаково 

Линк: http://botevgrad.com/news/53720/Zaloviha-trima-za-krajba-v-Litakovo/          

 
 

Текст: Трима мъже са задържани за кражба на портална врата от стопански двор в с. Литаково.В 

края на м. декември в полицейското управление в Ботевград била заявена кражба на портална врата на 

стопанския двор в с. Литаково. След упорити оперативно-издирвателни и процесуално следствени 

действия са разкрити извършителите на кражбата - четирима мъже от същото село на възраст от 19 до 44 

години, трима от тях с криминални регистрации. В хода на разследването е установено, че 

откраднатата желязна порта е предадена в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Трима от 

извършителите са задържани с полицейска заповед за 24 часа, продължава издирването на съучастника 

им. По случая е образувано досъдебно производство; действията по разследването продължават. 

 

 

http://botevgrad.com/news/53720/Zaloviha-trima-za-krajba-v-Litakovo/

