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Източник: НОВА ТВ novanews.bg  
 
Заглавие: Тонове желязо изчезват от влаковете за секунди  
 
Щурмоваците в ромските бригади почти винаги са непълнолетни жени и малки деца  
 

Линк: http://novanews.bg/news/view/2014/03/18/70774/тонове-желязо-изчезват-от-влаковете-за-
секунди/   
 

  

Текст: Тонове желязо изчезват от влаковете за секунди. Екип на Нова успя да заснеме как банди от по 
десетина души атакуват товарните композиции и за по-малко от минута успяват да припечелят повече от 
500 лева. Влакови обири на живо - в репортажа на Надя Ганчева и оператора Кирил Тасев. 
 
Гарата в Радомир. Схемата е изпитана – преди пристигането на влака съгледвач проверява района, а след 
като композицията спре, бандите щурмуват. 
„Ако екипът се беше забавил, тук щяха да разтоварят два или три тона скрап – За колко време се сваля 
това количество? – За 10 минути. Изкупната цена е около 40 стотинки на килограм. За 2 тона – 800 лева”, 
обяснява охранителят Анжело Янев. 
Обирите се извършват пред погледите на пътници и на служители в БДЖ, посред бял ден. 
„Не може да се намесим. Как ще се намесим? може да стане проблем – чака се полицията и те си взимат 
мерки и това е”, твърди Илчо Крумов – ръководител движение гара Радомир. 
Всъщност бандите за влакови обири се страхуват най-много от частната охрана, която фирмите за скрап 
наемат, защото само те са на гарите преди влака. Полицията почти винаги идва след като кражбата е 
извършена. 
Краденото желязо обикновено се пласира в малки незаконни пунктове в съседни села и градове. 
Щурмоваците в ромските бригади почти винаги са непълнолетни жени и малки деца - бягат бързо, 
провират се навсякъде и са недосегаеми за закони, защото са  непълнолетни. 
„Някои от тях се качват дори в движение и разтоварват части от желязото в движение и после ги 
събират”, обяснява охранителят Анжело Янев. 
За престъплението, което заснехме се води разследване – срещу неизвестен извършител.  
 
Повече по темата гледайте във видеото.  
http://novanews.bg/news/view/2014/03/18/70774/тонове-желязо-изчезват-от-влаковете-за-

секунди/#sthash.7DAt4400.dpuf  

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Общественото обсъждане на Наказателния кодекс претърпя провал 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/obshtestvenoto-obsazhdane-na-nakazatelniya-kodeks-pretarpya-proval-

news218089.html                   

  

http://novanews.bg/news/view/2014/03/18/70774/тонове-желязо-изчезват-от-влаковете-за-секунди/
http://novanews.bg/news/view/2014/03/18/70774/тонове-желязо-изчезват-от-влаковете-за-секунди/
http://novanews.bg/news/view/2014/03/13/70394/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B4%D0%B6-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F/
http://novanews.bg/news/view/2014/03/18/70774/тонове-желязо-изчезват-от-влаковете-за-секунди/#sthash.7DAt4400.dpuf
http://novanews.bg/news/view/2014/03/18/70774/тонове-желязо-изчезват-от-влаковете-за-секунди/#sthash.7DAt4400.dpuf
http://www.mediapool.bg/obshtestvenoto-obsazhdane-na-nakazatelniya-kodeks-pretarpya-proval-news218089.html
http://www.mediapool.bg/obshtestvenoto-obsazhdane-na-nakazatelniya-kodeks-pretarpya-proval-news218089.html
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Текст: Пълен провал претърпя опитът на правосъдното министерство и правната комисия в парламента 
да организират смислено обществено обсъждане на силно критикувания проект за нов Наказателен 
кодекс. Проектът за нормативен акт, който трябва да определи наказателната политика на държавата, бе 
претупан от организаторите за малко над 2 часа. На обсъждането присъстваха 43 граждански 
организации и всяка от тях получи по 3 минути да се изкаже. Резултатът бе плъзгане по повърхността и 
отбиване на номера, тъй като организациите, които имат сериозна и обоснована позиция, вече я бяха 
предали писмено. 
Обсъждането започна подобаващо с декларация, изчетена от известния протестиращ Николай Колев – 
Босия. Той призова за създаване на постоянно действаща “кръгла маса”, която да напише нова 
конституция. След като никой не му обърна внимание, Босия напусна залата, за да не “легитимира с 
присъствието си едно недоносче, каквото е този Наказателен кодекс”. 
Впоследствие дума взе Димитър Михайлов, който се представи като свободен гражданин. Той дръпна 
пламенна реч, която обра овациите на голяма част от залата, обявявайки, че кризата в България не е 
дошла от луната, обвини властите за това и каза, че хората не трябва да се занимават с правата на 
костенурките. Тези две изказвания заедно с протоколните речи на правосъдния министър Зинаида 
Златанова и председателя на правната комисия Четин Казак заеха 45 минути от времето за обсъждане по 
кодекса. Останаха 2 часа и 15 минути за 43 граждански организации по серия от тежки проблеми в 
проекта за кодекс. 
Проф. Александър Стойнов, ръководител на екипа от експерти, работили по проекта, обяви, че върху него 
не е бил оказван политически натиск. Той обясни, че целта на екипа е била да запази добрите страни на 
сега действащия Наказателен кодекс. Стойнов се прочу със защитата си на премахването на маловажния 
случай при притежаването на наркотици. 
Впоследствие тази тема стана една от най-силно засегнатите по време на обсъждането. Фондация 
“Инициатива за здраве” обяви, че отпадането на еднократната доза е изключително вредно и 
неефективно. Организацията напомни, че така законът поставя знак за равенство между дилърите, 
притежателите и зависимите хора. 
“Това ще генерира рецидивисти и хора, които вместо да са в клиниките ще са в затворите”, обявиха от 
асоциацията. 
Психиатърът Ангел Славков, който се занимава с лечение на зависими, също обясни, че наказателната 
репресия няма да даде резултат, ако не се предвиждат заместваши мерки за лечение. Сдружение за 
солидарна България обяви, че тази промяна ще направи така, че цялата правоохранителна система да 
работи безсмислено. От движение “Промена” се солидаризираха с колегите си. 
 Проф. Александър Стойнов и правосъдният министър Зинаида Златанова, която също защитава 
отпадането на еднократната доза, не опонираха на аргументите на тези организации. 
 По време на обсъждането неговият водещ Кирил Вълчев изпадна в нелепа ситуация. След всяко по-
смислено изказване той обясняваше, че това е база за смислена дискусия. От формата на обсъждането 
обаче се разбра, че управляващите нямат желание да провеждат подобна дискусия. За капак Вълчев 
обиди голяма част от присъстващите в залата като обясни, че тези, които не са юристи в залата най-
вероятно не разбират какво е “Обща част” на Наказателния кодекс. 
В този тон дискусията се спря малко повече върху намерението на властите да криминализират 
неплащането на осигуровки. Работодателските организации групово обясниха, че така се създава 
възможност за рекет и шантаж върху бизнеса. Те изразиха своето притеснение, че може да се стигне до 
ситуация, в която конкурентите могат да подкупват чуждите работници, за да топят работодателите си 
пред полицията, че не им се плащат осигуровки. Синдикатите отговориха, че плащането на осигуровки не 
е само право, но и задължение на работодателите и настояха за прокарването на текста. КНСБ поиска и 
криминализиране и на неплащането на заплати. Въпреки изключително спорната тема до дебат не се 
стигна заради ограниченото време 
 Проектът за НК бе разгромен още и по темите за защитата на интелектуалната собственост, след като 
профилираните организации обвиниха, че текстовете са писани при пълно неразбиране от материята. 
Ръководителят на екипа проф. Александър Стойнов не оспори. 
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Накратко бяха засегнати и темите за домашното насилие. Адв. Емилия Недева отбеляза, че не се води 
стенографски протокол. Бурно протестирайки срещу този формат на обсъждане, тя отбеляза: “За 3 минути 
какво искате да ви обясним”. Отговорът бе, че ще има дискусия с професионалистите, а в залата се води 
видеозапис. 
 Накрая Четин Казак и Зинаида Златанова изразиха колко са доволни от дискусията. Златанова продължи 
да упорства за еднократната доза. Според нея трябва да се чуе мнението на прокуратурата, полицията и 
родителите на наркозависимите. Представителите на прокуратурата вече се обявиха против, а 
родителите на наркозависими едва ли искат децата им да влязат в затвора, вместо да се лекуват. 
Върховният касационен съд като цяло обяви проекта за НК за безсмислен. 

 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова ще подпише Споразумение за сътрудничество в областта на 
опазването на околната среда с министъра на околната среда и опазването на природните ресурси на 
Грузия  
Mинистър Михайлова ще представи публична лекция в областта на европейската интеграция и 
опита на България 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2458                          

  

Текст: Министър Искра Михайлова ще бъде на посещение в Грузия на 19 март 2014 г., по покана на 
министъра на околната среда и опазването на природните ресурси на Грузия, Хатуна Гогаладзе. 
 В рамките на посещението се предвижда двустранна среща с министър Гогаладзе, по време на която ще 
бъде подписано Споразумение между Министерството на околната среда и водите на Република 
България и Министерството на околната среда и опазването на природните ресурси на Грузия за 
сътрудничество в областта на опазването на околната среда. 
Споразумението предвижда обмен на опит и информация в областите - мониторинг на замърсяването и 
състояние на околната среда, управление на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, 
управление на защитени територии и развитие на екотуризъм, сътрудничество по въпроси, свързани с 
евроинтеграцията и с опазването на Черно море. 
 Предвид географското разположение на България и Грузия в Черноморския регион, членството на двете 
страни в Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и Конвенцията за опазване на 
Черно море от замърсяване, Споразумението ще спомогне за задълбочаването на двустранното 
сътрудничество в областта на околната среда и идентифицирането на потенциални регионални 
съвместни инициативи. 
 Сътрудничеството ще се осъществява чрез проучване на възможности за изпълнение на съвместни 
проекти и програми, обмен на информация в областта на екологичното законодателство, стандарти и 
планове, провеждане на съвместни срещи и консултации на експертно равнище, обмен на научна и 
техническа информация. 
В рамките на посещението министър Михайлова ще представи публична лекция в областта на 
европейската интеграция и опита на България. 
 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2458
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Източник: trud.bg 
 
Заглавие: Втори опит за разделно събиране на сметта 

 
Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3716661       
   

  

Текст: До края на годината в София ще се въведе отново разделното събиране на отпадъците. Такава 
система имаше и преди години, но се провали, а фирмите се оттеглиха от районите. Договорите им 
изтекоха преди около 2 г.  
Сега кметството е сключило нови петгодишни контракти с 3 организации за оползотворяване на 
отпадъците - "Екобулпак", "Екопак", и "Булекопак". Те вече разполагат с цветни контейнери в 21 района. 
Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 1,20 до 4,80 лева - вече и с SMS 
"Ще бъде подобрена организацията и ефективността на събирането на отпадъците", обясни кметът 
Йорданка Фандъкова (ГЕРБ). Съдовете ще са тип иглу, а не отворени, за да не може от тях да се вади смет 
и да се разпилява. 
Столичният инспекторат ще следи отпадъците от отделните контейнери да не се събират и смесват в общ 
камион, както се случваше преди. В новите договори санкцията за това е 3000 лв. 5000 лв. е глобата за 
неизпълнени информационни кампании, каквито общината изисква да бъдат организирани, а 500 лв. е 
санкцията за неподменен неизправен контейнер. Според наредбата на общината глобата за столичани, 
които не събират и не изхвърлят разделно отпадъците е от 150 до 500 лв. 
В два столични района - "Люлин" и "Кремиковци", е в ход пилотен проект за разделяне на сметта. Там 
жълтата кофа за метал и хартия се извозва веднъж на месец, а зелената за стъкло - на 7 дни. Събрани са 
120 т материали за рециклиране. Договор не е сключен само за район "Панчарево". Фандъкова обясни, 
че сега само 2-3% от отпадъците са годни за рециклиране, а целта е в края на договорите процентът да е 
8-9 на сто. Целият отпадък се разделя в сепариращите инсталации и за депониране отива половината от 
общото количество. 

 

Източник: haskovo.info 
 

Заглавие: Никелът навлиза в бичи пазар покрай мерките срещу Русия 
 

Линк: http://bnr.bg/finance/post/100357471/nikelat-navliza-v-bichi-pazar-pokrai-merkite-sreshtu-rusia              

  

Текст: Никелът продължава да поскъпва на световните борси, а върху цената на метала оказват влияние 
два фактора. От една страна Индонезия, която добива най-големи количества от метала, забрани износа 
на необработена руда на 12-и януари, а в същото време се увеличава търсенето от производителите на 
неръждаема стомана.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3716661
http://mediamall.bg/category/27/elektronni-izdania.htmlHYPERLINKhttp:/mediamall.bg/category/27/elektronni-izdania.htmlHYPERLINKhttp:/mediamall.bg/category/27/elektronni-izdania.htmlHYPERLINKhttp:/mediamall.bg/category/27/elektronni-izdania.html
http://bnr.bg/finance/post/100357471/nikelat-navliza-v-bichi-pazar-pokrai-merkite-sreshtu-rusia
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Напрежението между Русия и Запада също оказва влияние, имайки предвид евентуални икономически 
санкции срещу най-голямата държава на света, която също така е водещ производител в сектора.  
Миналата година руската компания Norilsk е произвела и доставила 270 хил. тона преработен никел, 
което по данни на Morgan Stanley е около 17% от световното производство.  
Тримесечните фючърси на метала поскъпват с 1.4% до цена от 16 104 долара за тон преди обяд в Лондон. 
Ако затвори сесията на ниво над 15 942 долара, никелът би отбелязал ръст от 20% спрямо минимума си 
от 27-ми ноември, което отговаря на дефиницията за навлизане в бичи пазар.  
Цената на никела се е повишила с 16% за тази година, което го прави най-поскъпналия от шестте основни 
метали търгувани на Лондонската борса за метали.  

 

Източник: rousse.dir.bg 
 

Заглавие: Увеличават се делата срещу такса смет 

 
Линк: http://rousse.dir.bg/news.php?id=16334727               

  

Текст: Увеличава се броят на делата в Административен съд - Русе по Закона за местните данъци и такси 
- основно срещу таксата за битови отпадъци.  
Това съобщи председателят на съда Елга Цонева, предаде БТА. 
12 от делата през миналата година са били срещу Община Русе, а останалите 16 - срещу другите седем 
общини в областта. Жалбите са свързани основно с принципа на изчисляване на таксата за битови 
отпадъци, с нейния размер и качеството на услугата. 
Друга тенденция, която се наблюдава, е увеличаване на делата - 158 на брой, срещу наказателните 
постановления на НАП-Русе. Те са свързани основно с неподаване в срок на данъчна декларация за 
доходите. На второ място са делата, с които се оспорват актове по Закона за движение по пътищата. 
Цонева заяви, че се увеличават делата и по Закона за достъп до обществена информация - за 
непредоставяне на информация от местните власти, както и по Закона за устройство на територията - за 
премахване на незаконни строежи. 
Цонева обясни, че най-големите санкции, потвърдени от съда през миналата година, са срещу 
телекомуникационни оператори - за 60 000, за 50 000 и за 30 000 лева. Потвърдена е и глоба за 20 000 
лева на фирма, чийто собственик е възпрепятствал проверка на Инспекцията по труда. 
През миналата година Административният съд в Русе е разгледал 1346 дела, като от тях 95,5 процента са 
приключили в срок до три месеца. Средномесечната натовареност на съдиите е била 18,69 дела, при 
13,70 през 2012 г. 

 

 

Източник: kardjalinews.bg 

Заглавие: Екоминистърът обеща 30 милиона лева за депото за отпадъци в Кърджали 

Линк:  http://kardjalinews.bg/03/18/17855            

http://rousse.dir.bg/news.php?id=16334727
http://zadupnitsa.com/28-godishen-ma-zh-ot-selo-bistritsa-e-zada-rzhan-za-krazhba-na-stroitelni-platna-i-metali/
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Текст: След  разговори с министър Искра Михайлова получихме уверение, че ще бъдат 
отпуснати  средства за депото за битови отпадъци, каза областният управител Бисер Николов.  Нужни са 
още 30 млн. лв., с които да бъдат купени машини за компостиране на отпадъците  и за завършване на 
една от клетките за депониране на сметта . След това ще трябват и още средства за разширяване на 
площадката. 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Разкриха крадеца на близо 240 кг цветни метали 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1234562 
 

  
Текст: Варненски криминалисти разкриха извършителя на кражба на 238 кг цветни метали, съобщиха от 
Областната дирекция на МВР. 
Мъжът е на 22 години от Варна и досега не е осъждан. Той е задигнал металите преди около месец от 
пункт за вторични суровини в Западна промишлена зона. 
По случая е образувано досъдебно производство. Откраднатите цветни метали не са намерени. 

 

Източник: zadupnitsa.com 

Заглавие: 28-годишен мъж от село Бистрица е задържан за кражба на строителни платна и метали 

 

Линк: http://zadupnitsa.com/28-godishen-ma-zh-ot-selo-bistritsa-e-zada-rzhan-za-krazhba-na-stroitelni-

platna-i-metali/            

  

Текст: 28-годишният С.Б. от село Бистрица е задържан в полицейския арест в Дупница за извършена 
кражба на строителни платна и метали от къща в селото.  Кражбата е заявена вчера, няколко часа по-
късно криминалистите разкрили извършителя, открити са и крадените вещи.  С.Б., който е известен на 
полицията като извършител на множество кражби и е осъждан, ще остане в полицейския арест 24 часа.  
По случая е започнато досъдебно производство. 

 

http://zadupnitsa.com/28-godishen-ma-zh-ot-selo-bistritsa-e-zada-rzhan-za-krazhba-na-stroitelni-platna-i-metali/
http://zadupnitsa.com/28-godishen-ma-zh-ot-selo-bistritsa-e-zada-rzhan-za-krazhba-na-stroitelni-platna-i-metali/

