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Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: Съдът пусна от ареста бившия шеф на „Напоителни системи“ Георги Харизанов 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3833507                                 

  

Текст: Софийският районен съд пусна на свобода бившия шеф на "Напоителни системи" Георги 
Харизанов. Магистратите дори не му наложиха мярка за процесуална принуда. 
По делото има таен свидетел, който разкрил намеренията на Харизанов да бяга в чужбина и именно 
затова обвиняемият изкара месеци в ареста. Състав на СРС обаче счете, че никъде прокуратурата не е 
посочила какви са основанията свидетелят да бъде таен и със скрита самоличност, което нарушавало 
правото на защита на Харизанов. 
Според магистратите нямало достатъчно доказателства, от които да се направи обосновано 
предположение за авторство на деянието, за което е обвинен Харизанов, а именно сключване на 
неизгодната сделка за продажба на 100 хиляди тона скрап от черни и бели метали, част от съоръженията 
за напояване на земеделски земи в страната. Според председателя на съдебния състав Харизанов е 
гласувал за решението, но не е знаел какво ще последва след това и какви ще са параметрите на 
сделката. 
Харизанов е в ареста от края на декември, когато Софийският градски съд удовлетвори искането на 
прокуратурата за задържането му. Повод стана справка в ДАНС от анонимен свидетел, подписани от 
председателя на агенцията Владимир Писанчев, според които Харизанов иска да се укрие. 
Бившият шеф на дружеството "Напоителни системи" е обвиняем заедно с бившия изпълнителен директор 
на дружеството Стайко Ганчев и бившият член на борда на директорите Радослав Чеглайски. Според 
обвинението Харизанов и Чеглайски дали съгласие директорът Ганчев да сключи договор с борсовия 
посредник "Аякс" за продажбата на въпросните метали, която да се извърши на Софийската стокова 
борса до края на 2012 г. на най-висока цена на тон, предложена на сесия на борсата. 
След първоначалното им задържане, тримата бяха освободени срещу парична гаранция от 5000 лв. През 
декември обаче свидетел с тайна самоличност чува разговор между двама души в столично заведение. В 
него единият, по думите на свидетеля, към който се обръщали с Жоро споменава думите "протест", 
ходене при негрите и Напоителни системи. Анонимният мъж решава да потърси информация в интернет 
и изписва Напоителни системи в търсачката Google. Там една от снимките е на Георги Харизанов, бившият 
член на борда на директорите на дружеството. 
Свидетелят решава да се посъветва със свой познат от ДАНС (също решил да остане анонимен), който 
директно му казва да отиде при шефа на столичното следствие Петьо Петров, по-известен в средите като 
Петьо Еврото. 
В крайна сметка ДАНС изготвя две справки, подписани от настоящия председател на агенцията Владимир 
Писанчев, според които Георги Харизанов ще бяга в ЮАР през слабо охраняема гранична зона, а 
прокуратурата използва това като основание да поиска постоянният арест на Харизанов. 
В началото на март Софийският градски съд отказа да промени мярката за неотклонение на Харизанов, 
като въобще не коментира справките от ДАНС. 

  

 Източник: pressadaily.bg 

Заглавие: Унгарци ще строят регионалното депо за отпадъци 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3833507
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Обществената поръчка ще струва над 33 милиона лева, изграждането може да започне още на 1 
юли 

Линк: http://pressadaily.bg/publication/39258-

%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8                                  

  

Текст:  Унгарци ще участват в строителството на регионалното депо за битови отпадъци край Велико 
Търново. То ще обслужва шест общини - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и 
Златарица - и ще струва над 33 милиона лева. Обществената поръчка вече е задвижена, обясни шефът на 
строителната дирекция в Община Велико Търново, Динко Кечев. Само един кандидат е подал документи 
за участие - консорциумът "Екобау Търново 2014". В него влизат двете унгарски и още три български 
фирми, а ако всичко с документацията е наред, проектирането и изграждането може да започне още на 1 
юли. 
Унгарските дружества са специализирани в сферата на преработващите сметта инсталации. Те вече имат 
опит в подобна дейност - участват в строителството на депото за отпадъци в Плевен, Враца и Монтана. 
Трите български фирми пък са се доказали в строителния бранш. Една от тях бе ангажирана в големия 
воден проект в старата столица за подмяна на водопроводи и канализация за 33 милиона лева. Друга от 
компаниите пък в момента вдига три защитени жилища.  
Цялата документация, приложена от консорциума, е в обем от 641 страници и вече се разглежда от 
комисия, съставена от представители на шестте общини. Първият етап от строителството на депото ще 
струва около 10,5 милиона лева. За технологични инсталации са заделени 12 милиона лева. Сметта на 
близо 180 000 души ще приема регионалното депо. В него ще се обработват близо 674 000 тона боклуци 
на година. 
По план депото от 160 декара ще е разположено на десетина километра от Велико Търново, където се 
намира настоящото градско сметище. Ще бъде оборудвано със системи за механично третиране и 
компостиране на отпадъци, както и за разделното им събиране. Ще има пречиствателна станция за 
отпадни води и за съхранение на рискови вещества. Финансирането идва по оперативна програма 
"Околна среда 2007-2013". Обектът трябва да е готов до средата на 2015 г. 

  

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Събират с мобилен пункт опасни отпадъци в районите "Изгрев" и "Студентски" 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100380067/sabirat-s-mobilen-punkt-opasni-otpadaci-v-raionite-izgrev-i-

studentski                                  

http://pressadaily.bg/publication/39258-%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://pressadaily.bg/publication/39258-%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://pressadaily.bg/publication/39258-%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://pressadaily.bg/publication/39258-%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://pressadaily.bg/publication/39258-%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://pressadaily.bg/publication/39258-%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://bnr.bg/sofia/post/100380067/sabirat-s-mobilen-punkt-opasni-otpadaci-v-raionite-izgrev-i-studentski
http://bnr.bg/sofia/post/100380067/sabirat-s-mobilen-punkt-opasni-otpadaci-v-raionite-izgrev-i-studentski
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Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е разположен днес до 14:30 
часа на бул. "Г. М. Димитров" 50. Това съобщиха от компанията, която заедно със Столичната община 
организира системата в София. 
Пунктът има за цел да обхване столичните райони "Изгрев" и "Студентски". Домакинствата могат да 
предават безплатно в пункта живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове и 
бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
 

 

Източник: antenneair.eu 

 

Заглавие: Зелена светлина за строежа на регионалното депо за отпадъци 
 

Линк: http://www.antenneair.eu/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%

D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/03/2014/                       

  

Текст: С решение на правителството отпадна и последното препятствие пред изпълнението на проекта 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, коментира 
кметът на Стара Загора Живко Тодоров. На своето редовно заседание правителството днес даде 
съгласието си, в полза на община Стара Загора, да бъде учредено безвъзмездно безсрочно право на 
строеж върху имоти – частна държавна собственост. Терените са с обща площ около 225 дка и са 
необходими за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците. Проектът е включен в 
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и община Стара Загора е 
бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ. 
На 14.03.2014 г. кметът Тодоров постави подписа си под договора за изпълнение на Регионален център за 
управление на отпадъците. Очаква се разрешителното за строеж да бъде издадено до дни и да стартира 
самото изграждане, което ще продължи 7 месеца. Дейностите по изпълнението трябва да приключат до 
м.юли 2015 г. Стойността на договора за изграждането на Регионален център за управление на 
отпадъците е 32,5 млн.лв. с ДДС. Той включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, 
Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране. Избраният 
изпълнител чрез открита процедура за обществена поръчка е ДЗЗД „Иринополис“ гр. София. Над 2 300 
души ще се включат в строителните дейности, които трябва да приключат до 16 декември т.г., а до края 
на април 2015 г. ще тече срокът за отстраняване на дефектите. 

http://www.antenneair.eu/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0/03/2014/
http://www.antenneair.eu/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/03/2014/
http://www.antenneair.eu/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/03/2014/
http://www.antenneair.eu/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/03/2014/
http://www.antenneair.eu/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/03/2014/
http://www.antenneair.eu/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/03/2014/
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Проектът премина през доста затруднения – съдебни спорове относно Оценката за въздействие върху 
околната среда и проекта за Подробен устойствен план, които бяха обжалвани на няколко инстанции, но 
в крайна сметка общината спечели делата и строителството вече може да започне. 

 

Източник: starazagoralive.bg 

Заглавие: Сепариращата фирма в Казанлък заплаща на Общината за тон сортиран отпадък 

Линк: http://www.starazagoralive.bg/separirashtata-firma-v-kazanlyk-zaplashta-na-obshtinata-za-ton-

sortiran-otpadyk-2892.html                     

  

Текст: След решение на Общинския съвет на Казанлък и сключен договор за сътрудничество, 
„Грийнпланет“ ООД изгради за своя сметка сепарираща инсталация за сортиране и обработка на 
битовите и производствени отпадъци, генерирани от домакинствата, обществените и административните 
учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на територията на община 
Казанлък.  
Съгласно сключения договор фирмата изплаща на Община Казанлък по 10 лв./тон за сортирани 
рециклируеми отпадъци от хартия, пластмаса и метали. Освен това тя за своя сметка транспортира 
остатъчната фракция след извършеното разделяне, предназначена за депониране от сепариращото 
съоръжение до входа на депото за твърди отпадъци, а след изграждане на Регионалната система за 
управление на отпадъците, транспортирането ще става до входа на Претоварна станция – Казанлък. 
Капацитетът на съоръжението е 100 тона на ден. В момента средно дневно се обработват 40 тона 
отпадъци. Рециклируемият отпадък представлява около 15-20% от общия поток отпадъци, обясни 
управителят на „Грийнпланет“ ООД Петър Цветанов. В момента тук работят 37 човека на 12-часови смени. 
Направената от фирмата инвестиция е 550-570 хил. лв., която включва съоръженията за разделяне на 
отпадъците, кантар, транспортни ленти. Предстои монтирането на допълнителни транспортьори и други 
технически съоръжения. 
Община Казанлък постигна намаляване на депонирания отпадък със сепариращата инсталация, а 
фирмата заплаща на Общината за сепариране на отпадъка. Този опит е изключение от практиката в 
страната, където общините плащат на фирмите за тази услуга. Тази практика стана възможна, 
благодарение на договор, възложен и одобрен от Общински съвет-Казанлък. 
 
 

 Източник: standartnews.com 

Заглавие: Уволняват 420 души в завод за акумулатори 
 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-03-28&article=486906                               

  

http://www.starazagoralive.bg/separirashtata-firma-v-kazanlyk-zaplashta-na-obshtinata-za-ton-sortiran-otpadyk-2892.html
http://www.starazagoralive.bg/separirashtata-firma-v-kazanlyk-zaplashta-na-obshtinata-za-ton-sortiran-otpadyk-2892.html
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-03-28&article=486906
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Текст: Нови 420 души ще останат без работа в Търговище. От 31 март започват съкращенията в завода за 
акумулаторни батерии в града, съобщи БНТ. Американската компания "ЕнерСис" спира производството си 
на тягови и стационарни батерии в България. Като основна причина за това се изтъква влошаването на 
условията в сектора на Европейския пазар и наличието на производствен свръхкапацитет. В завода ще 
работят само 120 души, които ще правят батерии за подводници. Близо 80% от досегашния персонал 
остава без работа. 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: 21 са нерегламентираните сметища в община Сапарева баня 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1239328 
 

  
 

Текст: 21 са нерегламентираните сметища на територията на община Сапарева баня, които предстои да 
бъдат почистени. Само на територията на гр. Сапарева баня, администрацията е констатирала 14. 
Почистването им вече започна съобщи зам.кметът Радка Георгиева. Тя допълни, че описаните от 
служителите нерегламентирани сметища ще бъдат почистени, както тези в Сапарева баня, така и тези в 
селата. 
Глобените за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места са малко коментира Георгиева и 
допълни, че всяка година тези сметища се почистват, а след това отново терените биват замърсявани. 
Междувременно започна и пролетното почистване в община Сапарева баня, като до 2 април то трябва да 
приключи. За почистването в селата графиците са направено от кметовете и те са наясно, кога и къде ще 
мине почистващата техника, за Сапарева баня графика по улици е публикуван в сайта на общината. 
Гражданите няма да заплащат нищо за извършване на услугата. Георгиева обаче уточни, че това не важи 
за строителните отпадъци. Отделно от това общината ще се включи и на 26 април в кампанията „Да 
изчистим България за един ден". 
 
 
 

Източник: krumovgrad-bg.com 
 

Заглавие: Трима мъже арестувани в момент на кражба на метали от помпена станция в Ненково, 

разкриха крадеца от Дюлица 

 

Линк: http://krumovgrad-bg.com/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-

%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-

%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6/                       

http://krumovgrad-bg.com/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6/
http://krumovgrad-bg.com/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6/
http://krumovgrad-bg.com/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6/
http://krumovgrad-bg.com/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6/
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Текст: В момент на кражба на метали трима мъже са задържани от полицаи, съобщиха от регионалния 
пресцентър на МВР. Служители на РУП-Кърджали заловили Б.Н./22/, О.Ш./22/ и М.Ш./27/, когато групата 
демонтирала метални профили от помпената станция в землището на село Ненково. Иззети са металните 
съоръжения, а също и кирка и чук, използвани при извършването на кражбата. По случая е образувано 
бързо производство. 
Криминалисти от РУП-Кирково разкриха извършителя на кражба на голямо количество дрехи от частен 
дом в село Дюлица. В полицейското управление вчера е задържан О.О./26/. Част от откраднатите вещи са 
били открити в къща, използвана от извършителя на деянието. Работата по изясняването на случая 
продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. 
 

 
 


