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 Източник: eurochicago.com 

Заглавие: Чии интереси защитава правителството в добива на ценни метали? 

Линк: http://www.eurochicago.com/2014/03/tchii-interesi-zashtitava-pravitelstvoto-v-dobiva/                                      

  

Текст:  Икономическата комисия при българския Парламент разглежда на второ четене промени в 
Закона за подземните богатства. Гражданският активист Роман Кендеров отива лично миналата седмица 
и раздава на всеки един член на тази комисия предложени от граждани още миналото лято промени в 
споменатия закон. Заради които внесени предложения, три месеца след тяхното внасяне, през септември 
2013 г. в кабинета на вицепремиера Даниела Бобева се е състояла специална среща между нея, 
представители на гражданите и специалисти. 
Съвсем скоро се разбира обаче, че Министерският съвет на Р. България е нарушил процедурата и не е 
пратил към Народното събрание предложените от гражданите през лятото на 2013 г. промени. Това става 
ясно едва миналата сряда в Парламента. Като видял “новите” предложения, председателят на 
Икономическа комисия предложил веднага отлагане на второто четене, за да бъдат те разгледани.  
Тази сряда, 2 април, членовете на Икономическата комисия трябва да ги гласуват и след това целият 
закон да влезе в пленарна зала на първо четене. Каквито и да са предложенията на гражданите, каквото и 
от тези предложения народните избраници да сметнат за необходимо и резонно, природните богатства 
на страната са достатъчно обществено значим ресурс, за да се решава законодателството в тази сфера без 
достатъчно публична яснота по всички въпроси, касаещи състоянието и добива на природни богатства в 
страната, условията, при които са дадени концесии за добив и пр. 
Какво се е случило на срещата при вицепремиер Бобева миналата есен, какво е казала за подземните 
богатства заместничката на Орешарски и защо осем месеца след тази среща нищо не се е променило – 
разказва Сърнела Воденичарова, член на Фейсбук групата  “Един българин сам срещу държавата?” 
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ПРИЗНАВА, ЧЕ ДЪРЖАВАТА НЕ КОНТРОЛИРА ДОБИТОТО ЗЛАТО, СРЕБРО, МЕД И 
ДРУГИТЕ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА! Колкото обяви концесионерът, толкова… 
Действието се развива в кабинета на Даниела Бобева в сградата на Министерски съвет. Датата е 
9.09.2013 г. Участници в срещата: вицеприемерът Даниела Бобева, държавният експерт по подземни 
богатства Мариета Немска, проф. Вълко Гергелчев (един от най-изтъкнатите и родолюбиви геолози на 
България), Роман Кендеров, Ана Валентинова, бившият главен инженер на рудник Челопеч от 
държавно време, специалист по извличане на редки метали, маркшайдер от един от рудниците и други 
геолози. 
Поводът: внесените от гражданите 3 месеца по-рано /т.е. през лятото на 2013 г./ предложения за 
кардинални промени в Закона за подземните богатства. 
Внесените тогава предложения могат да се видят тук - 
https://drive.google.com/file/d/0Bw0slT5Koe8tTV9Cc2tDSGVDVGM/edit?usp=sharing 
Мотивите за исканите промени тук - 
https://drive.google.com/file/d/0Bw0slT5Koe8tTjlXRXpxanBja1E/edit?usp=sharing 
(Всъщност, гражданите за малко да изпуснат срока за внасяне на предложенията си, защото едва 3 дни 
преди изтичането му, те попадат на малката обява на сайта на Министерство на икономиката, 
предлагаща обществено обсъждане на Закона за подземните богатства: 
http://www.mi.government.bg/bg/news/mie-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-promeni-v-zakona-za-
podzemnite-bogatstva-1235.html 
Лесно е човек да пропусне такава обява, нали? Особено, когато в масовите медии не се споменава нищо 
за въпросното обсъждане. 

http://www.eurochicago.com/2014/03/tchii-interesi-zashtitava-pravitelstvoto-v-dobiva/
https://www.facebook.com/events/430280900439184/
https://drive.google.com/file/d/0Bw0slT5Koe8tTV9Cc2tDSGVDVGM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw0slT5Koe8tTjlXRXpxanBja1E/edit?usp=sharing
http://www.mi.government.bg/bg/news/mie-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-promeni-v-zakona-za-podzemnite-bogatstva-1235.html
http://www.mi.government.bg/bg/news/mie-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-promeni-v-zakona-za-podzemnite-bogatstva-1235.html
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Имате ли представа колко обществени обсъждания са минали ей така – между другото, без участието на 
граждани, без защита на обществения интерес?) 
Но да се върнем на нашата среща. 
След като се осведомява колко са концесиите на подземни богатства в България (456 към септември 
2013 г.), и че се контролират от 50 души (попитали сме Министерството на икономиката за истинското 
число), вицепремиерът Бобева заключава, че концесиите не се контролират както трябва, заради 
малкото персонал. 
Вероятно малко хора знаят, че до отдаването на чуждите концесионери “Дънди Прешъс Металс”, 
“Елаците мед”, “Асарел Медет”, добиваните в България злато, сребро, мед, германий, молибден и 
десетки още ценни метали са били следени ежедневно. От всяка вагонетка държавен контрольор е 
взимал проба, въпреки че рудниците са били държавни. Държавата е контролирала държавата. 
Развитието на срещата продължава да е интересно: след пример за определена концесия и как е била 
дадена, става ясно, че кандидатите са били само двама и те са собственост на един и същи собственик. 
Накрая вицепремиер Бобева отхвърля напълно възможността подземните богатства на България да се 
добиват от държавата. Счита, че е достатъчно засилването на контрола върху добивите. При само 1,5% 
дивидент за държавата, респективно народа на тази държава… 
Днес, близо 8 месеца след тази срещата, резултатът е нулев.  
Евентуално развитие може да има до седмици в Икономическата комисия на Парламента. Ако са 
останали българи там. 
Въпрос (отново): чии интереси защитава правителството? 
  
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Родни фирми строят завод за цинк 

 Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-04-01&article=487437  

  

Текст:  "Новото производство ще е високотехнологично, ще използваме и местни фирми в 
осъществяването му". Това каза по повод осъществяването на проекта за изграждане на ново цинково 
производство в Кърджали Гордън Купър, инженер по проекта на канадската компания SNC-Lavalin за в. 
"Нов живот". SNC-Lavalin е главният изпълнител на проекта, чийто собственик е фирмата "Хармони 2012". 
Изграждането на новия цинков завод в Кърджали ще има два етапа. Първият, който вече е стартирал, е 
оценяване на предприятието - какви машини и сгради ще могат да бъдат използвани в новата фабрика. 
След това ще изчислим каква ще бъде цената на проекта. Втората фаза е изпълнението му 

 

 Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Съветниците подкрепиха топлоцентралата да прави парно и ток от битовите отпадъци 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/savetnitsite-podkrepiha-toplotsentralata-da-pravi-parno-i-tok-
ot-bitovite-otpadatsi.html                         

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-04-01&article=487437
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/savetnitsite-podkrepiha-toplotsentralata-da-pravi-parno-i-tok-ot-bitovite-otpadatsi.html
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/savetnitsite-podkrepiha-toplotsentralata-da-pravi-parno-i-tok-ot-bitovite-otpadatsi.html
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Текст: Великотърновските общински съветници подкрепиха инвестиционното намерение на 
“Топлофикация ВТ” да произвежда топлинна и електрическа енергия, изгаряйки битовите отпадъци, 
които се изхвърлят на сметището на Шереметя. Те дадоха съгласието си терен от 20 дка на сметището, 
което предстои да бъде закрито, да бъде отделено и кметът да направи процедурата по преотреждането 
му за производствени и обслужващи дейности. 
Екологът на Общината Зорница Кънчева обясни, че са проведени три срещи между инвеститорите и 
кмета. От “Топлофикация ВТ” настояват да получат терена безвъзмездно срещу преференции в цената на 
парното. Въпрос на следващи решения на ОбС е как, по какъв начин и на кого ще се даде парцелът на 
сметището. 
Пред съветниците зам. изпълнителният директор на “Топлофикация ВТ” инж. Красимир Игнатов обясни, 
че проектът на дружеството е на два етапа. Първият от тях е за изграждане на система за сепариране на 
битовите отпадъци, инвестицията в която е между 20 и 30 млн. лв. Вторият етап е изграждането на 
горивна инсталация в топлоцентралата за 5 млн. евро. От боклуците ще може да се произвеждат по 3 
мегавата ток и 10 мегавата топлинна енергия месечно. 
При най-доброто стечение на обстоятелствата от октомври т.г. “Топлофикация ВТ” да започне 
реализацията на инвестиционния си проект. 

 

 

Източник: stroitelstvo.info 

Заглавие: Няма ясна политика за финансиране на ВиК отрасъла 

През новия програмен период дейностите по управление на отпадъците ще бъдат отворени и към 
бизнеса чрез финансови инструменти 

 

Линк: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2272007                                     

  

Текст: 9-та годишна конференция "Стратегическа инфраструктура: България 2014", Панел 6. Реформа 
на ВиК сектора в България. Стратегия за ВиК сектора. Проекти по ОПОС. Политики и проекти в сектор 
"Отпадъци". Иновации и технологии 
Участници: 
Цонка Дрянкова, експерт ОП "Околна среда", МОСВ 
Светлана Божкова, държавен експерт, МОСВ 
Григор Стоянов, държавен експерт в дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвата", МОСВ 
Станислав Станев, директор "Експлоатация и поддръжка", "Софийска вода" АД 
Димитър Миразчийски, директор "Високо и инфраструктурно строителство", "ПСТ Холдинг" АД 
Тодор Тодоров , главен инженер "Високо и инфраструктурно строителство", "ПСТ Холдинг" АД 

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2272007
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Пламен Никифоров, специалист технически отдел, "Станилов" ЕООД 
Модератор: Иван Иванов, председател, Българска асоциация по водите 
  Реформата на ВиК сектора и подготвената Водна стратегия трябва да осигурят регулаторната рамка на 
инвестициите и модела на управление на сектора, което ще е предпоставка за по-висококачествени ВиК 
услуги на достъпни цени. Дългоочакваната водна стратегия, която беше изготвена от МРР преди една 
година и подложена на широко обсъждане, вече е съгласувана с всички заинтересовани институции и се 
предвижда да бъде приета на заседание на Министерския съвет на 2 април, заяви по време на 9-ата 
годишна конференция "Стратегическа инфраструктура: България 2014". инж. Иван Иванов, председател 
на Българската асоциация по водите. Според направените в стратегията разчети за развитие на ВиК 
отрасъла са необходими над 16 млрд. лв., като за тяхното привличане ще се разчита основно на 
европейските фондове.  
 Индикативният бюджет на ОПОС 2014 - 2020 е 1,494 млрд. евро 
Около 70% от предвидения ресурс ще бъдат насочени към инвестиции във ВиК инфраструктурата и 
разширяване на мрежата за мониторинг, обяви Цонка Дрянкова, експерт в ОП "Околна среда". Като 
първи приоритет ще са агломерации с над 10 000 екв. жители, а като втори – селищата с между 2000 и 
10 000 екв. жители. Планира се инвестициите да са на база териториално-интегрирани проекти с 
бенефициенти общините, ВиК асоциациите и ВиК операторите. Ще се финансират дейности по 
изграждане на съоръжения за пречистване на отпадъчни води, отвеждащи и канализационни колектори, 
канализационни помпени станции, рехабилитация и ново строителство на канализация, съоръжения за 
третиране на утайки от ПСОВ, изграждане и рехабилитация на водоснабдителни мрежи, вкл. за 
пречистване на питейни води. 
По новата приоритетна ос на ОПОС – "Превенция и управление на риска от наводнения", се предвиждат 
инвестиции за изграждане и рехабилитация на защитни съоръжения, като целта е въвеждане на 
екосистемно базирани решения, подчерта Цонка Дрянкова и посочи, че основният фокус ще са общините 
в района на река Дунав предвид важността й като международен транспортен коридор. Средства са 
планирани и за създаване на Национален център за управление на водите в реално време. 
 Необходимост от реформи 
Няма ясна политика за финансиране на ВиК отрасъла. Като се изключат европейските фондове, 
останалите източници на средства се осигуряват хаотично, което води до ниска ефективност на 
инвестициите, посочи инж. Пламен Никифоров, специалист в технически отдел на "Станилов" ЕООД. 
Собствените средства на ВиК операторите са нищожни и практически не оказват влияние върху 
подобряване на качеството на инфраструктурата. От 1989 г. насам моделът за развитие на ВиК отрасъла 
се определя основно от политическата конюнктура и често се променя. Разработваните стратегически и 
нормативни документи невинаги се прилагат успешно, коментира още инж. Никифоров. По думите му в 
новата Водна стратегия много добре са анализирани проблемите на отрасъла, но не са посочени 
достатъчно конкретни и реални стъпки за тяхното преодоляване. Предвижда се най-малко 60% от 
необходимите инвестиции  да се осигурят от публичните власти и от собствени средства на операторите. 
Практиката от последните 20 години показва, че държавата и общините не могат да обезпечат 
необходимите инвестиции, а голямата част от ВиК операторите едва покриват оперативните разходи. 
Същевременно в стратегията е отбелязано, че концесионирането не е предпочитан модел и засега не се 
приема от обществото. Макар и изводът да е правилен, трябва да се търси модел на публично-частно 
партньорство, като се има предвид, че състезателната процедура за избор на оператори е категорично 
наложена от европейските структури, подчерта инж. Никифоров. Той посочи като добри практики 
реализираните от фирма "Станилов" ЕООД проекти за водни цикли на Габрово, Видин, Шумен, за ПСПВ 
"Мала църква" за гр. София, водоснабдяване на селища в община Севлиево и др. Основните проблеми, 
които спъват изпълнението на водни проекти са: липса на подземен кадастър в населените места, 
пропуски при устройственото планиране на проектите, затруднения при въвеждането в експлоатация на 
ПСОВ и др. 
Над 10 активни проекта с европейско финансиране  
изпълнява към днешна дата "ПСТ Холдинг", посочи. инж. Димитър Миразчийски, директор "Високо и 
инфраструктурно строителство" в "ПСТ Холдинг" АД. През последните години компанията е изградила над 
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117 хил. м водопроводни и над 33 хил. м канализационни системи в цялата страна, като са използвани 
всички модерни методи по полагане на тръбопроводи по траншейна и безизкопна технология. Най-
големите проекти, изпълнявани от компанията, са: "Интегриран проект за управление на питейни и 
отпадъчни води на кв. Горно Езерово, гр. Бургас"; "Реконструкция на водопроводната мрежа и 
доизграждане на канализационната мрежа с пречиствателно съоръжение на територията на с. Шипково, 
община Троян"; "Изграждане на водопровод ІІ етап от обект "Допълнително водоснабдяване на гр. 
Омуртаг от яз. Ястребино"; "Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с. Юруково, 
община Якоруда"; "Разширение на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в 
община Кочериново". 
За да има повече инвестиции в подобряване на ВиК системата, за нас като воден оператор е много важно 
да има ясна регулаторна рамка,  заяви Станислав Станев, директор "Експлоатация и поддръжка" в 
"Софийска вода" АД. За последните 5 години компанията е инвестирала 240 млн. лв. в редица мащабни 
проекти, смятани дълги години като невъзможни за изпълнение. Един от митовете, които "Софийска 
вода" разби през 2013 г. е,  че водоснабдителната система не може да функционира при изключване на 
ПСПВ - Бистрица, повече от 12 часа. За ремонта на входящата камера на ПСПВ - Бистрица, осъществихме 
само осем 24-часови спирания на доставянето на вода към станцията, посочи г-н Станев.  Напълно 
обновен е и основният резервоар "Лозенец" без прекъсване на водоснабдяването на целия център на 
София. Компанията инвестира и във високотехнологични системи - от февруари 2014 г. компанията пусна 
нов онлайн информационен център, базиран на ГИС, а в процес на разработване е система за SMS 
известяване за планирани прекъсвания на услугата. През 2014 г. ще завърши работния проект и ще 
започне подготовката на тръжна процедура за ремонтните дейности на яз. "Бели Искър", ще бъде обявен 
и търг за изграждане на инсталация за UV дезинфекция за ПСПВ - Бистрица, обяви Станислав Станев.    
Новият момент в проектите за управление на отпадъците 
през новия програмен период е, че освен общините бенефициенти могат да бъдат и икономически 
субекти, обяви Цонка Дянкова от МОСВ. В тази връзка се предвижда използване на финансови 
инструменти, като в момента се прави предварителна оценка на възможностите за тяхното прилагане. 
Амбицията на МОСВ е дейностите по управление на отпадъците да не са насочени единствено към 
общините, а да бъдат отворени и за бизнеса, подчерта Цонка Дрянкова. 
По ОПОС ще бъдат финансирани няколко вида проекти, свързани с изграждане на: инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци и оползотворяване на БО от домакинствата; анаеробни 
и/или компостиращи инсталации за биоразградими  и/или зелени отпадъци, включително осигуряване на 
съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци; съпътстваща 
инфраструктура, посочи Светлана Божкова, държавен експерт в МОСВ. Най-мащабният проект е 
изграждане на инсталация за оползотворяване на горима фракция, получена от битови отпадъци (RDF) 
чрез производство на енергия в "Топлофикация София" ЕАД – трета фаза от Интегрирана система от 
съоръжения за ТБО на Столичната община.  
Успоредно с новата оперативна програма по околна среда се подготвя и Национален план за управление 
на отпадъците 2014 - 2020 г., обяви г-жа Божкова. В него се предвижда дофинансиране на регионалните 
депа за неопасни отпадъци, както и рекултивацията на депата, които не отговарят на нормативните 
изисквания. 
Друг основен източник на финансиране ще бъдат отчисленията, които се заплащат от общините при 
депониране на отпадъците. Съгласно приетата в края на 2013 г. наредба се предвижда средствата да се 
инвестират в новите съоръжения за оползотворяване и рециклиране, закупуване на съдове и 
транспортни средства за системите за разделно събиране на отпадъци, както и за съфинансиране на 
проекти по ОПОС. 
Инж. Тодор Тодоров, главен инженер "Високо и инфраструктурно строителство" в "ПСТ Холдинг" АД, 
представи добри практики при реализиране на проекти в сектор "Управление отпадъци".  
Съвременни технологични решения са приложени при проектирането и строителството на сграда и 
сепарираща инсталация и клетка 2.1. към Регионално депо за ТБО на общините Враца и Мездра, при 
новия завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци, гр. Монтана, както и при дейностите по 
затваряне и рекултивация на старото депо за ТБО - Якоруда. 
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Все още е нерешен проблемът с нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, коментира 
Григор Стоянов, държавен експерт в дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвата", МОСВ. 
Той припомни, че на 14 юни 2014 г. влиза в сила новият модел за рециклиране на строителните отпадъци. 
Подобно на европейските страни, ще се разчита на партньорство със строителната индустрия, особено с 
пътния сектор, тъй като бетонът и керамиката са най-лесно рециклируемите материали и трябва да се 
стимулира повторната им употреба в пътното строителство. 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Йорданка Фандъкова: Всяка година намаляват незаконните сметища, но трябва самосъзнание 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/03/31/1901804/yordanka-fandakova-vsyaka-godina-

namalyavat-nezakonnite-smetishta-no-tryabva-samosaznanie.html                                     

  

Текст: София. Всяка година намаляват незаконните сметища, но трябва самосъзнание. Няма как да 
сложим инспектори на всеки терен. Финансово нямаме как да сложим дори и камери на всеки терен. 
Това каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова по повод началото на кампанията за 
пролетно почистване , която официално започва утре от 12.30 часа, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. „По отношение на почистващите фирми кампанията вече започна с оборки на междублоковите 
пространства и почистването, и миенето на улици и булеварди. От утре очакваме и граждани и фирми да 
се включат, както всяка година. Някои фирми заявиха безвъзмездно включване с тяхно оборудване и 
разбира се доброволния труд на много хора. За съжаление като има хора, които си изхвърлят отпадъците 
нерегламентирано ще трябва и да чистим, защото нас ни е грижа как изглежда нашата община. 
Благодарна съм на гражданите на София. Всяка година все повече хора се включват. Това е за всички нас. 
На мен ми се иска все повече да пазим, а не да хвърляме чашки и фасове от автомобилите”, каза 
Йорданка Фандъкова. 

 

Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Повече от тон хартия върнаха за рециклиране данъчните във В. Търново 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1241480                                      

  

Текст: 1307 кг хартия за рециклиране събра през 2013 година дирекцията на НАП във В. Търново. Заедно 
с колегите си от прилежащите данъчни агенции в Габрово, Ловеч, Плевен, Видин, Враца и Монтана 
станаха общо 5935 кг. 
Кампанията по разделно събиране на употребявана хартия върви в НАП от три години. Тя е под надслов 
"Всеки лист е глътка въздух, не го изхвърляйте!”. Хартиените отпадъци се събират в специални 
пластмасови контейнери и торби, разположени на определени места в сградата на НАП - В.Търново, 
откъдето се извозват периодично. 

http://www.focus-news.net/news/2014/03/31/1901804/yordanka-fandakova-vsyaka-godina-namalyavat-nezakonnite-smetishta-no-tryabva-samosaznanie.html
http://www.focus-news.net/news/2014/03/31/1901804/yordanka-fandakova-vsyaka-godina-namalyavat-nezakonnite-smetishta-no-tryabva-samosaznanie.html
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1241480
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Като социално отговорна институция, ангажирана с опазването на околната среда, и НАП - В.Търново 
подкрепя превърналата се в традиция инициатива "Часът на Земята" на международната 
неправителствена организация Световен фонд за дива природа, позната като WWF (World Wide Fund for 
Nature). 
В събота, на 29 март, между 20.30 и 21.30 часа всички, съпричастни и с активна позиция по проблемите на 
околната среда, изключиха за час осветлението вкъщи. Освен по домовете, за 60 минути бяха затъмнени 
културни паметници, беше загасено осветлението и по фасадите на знакови институции. Около стотина 
български града обикновено се включват в инициативата, която у нас се провежда вече пета година. 

 

Източник: dobrich24.com 

Заглавие: Ще дебнат пунктовете за скрап заради зачестилите кражби из Добрич 

Линк: http://dobrich24.com/novina/shte-debnat-punktovete-za-skrap-zaradi-zachestilite-krajbi-iz-

dobrich/3348                                     

  

Текст: Не е възможно да се постави охрана навсякъде, както хората очакват от кметското ръководство. 
Това заяви зам.кметът Иван Колев на оперативка в общината днес, цитиран от радио „Добруджа”. По 
думите му кражбите из Добрич зачестяват и най-много посегателства има в района на лозята и над 
общинската собственост. Той добави, че престъпността ще наложи промени в режима на работа на 
пунктовете, които изкупуват цветни метали и в много от случаите се оказва, че плячката на крадците е 
попаднала именно там. 
 Според зам. кмета може да се кандидатства с проекти и част от безработните лица, които са 
регистрирани в бюрото по труда да сформират охранителни патрули в най-рисковите зони в Добрич. 
Преди седмица грабители са нахлули с взлом в сградата на бившия Център за ученическо и научно 
творчество и са изпотрошили стъклата на зданието, за да крадат радиатори. Това далеч не е единствената 
общинска сграда, която е пострадала от крадци. Именно това принуждава общинарите в Добрич да 
предприемат мерки по затягането на контрола. В противен случай се изразходват пари от бюджета за 
възстановяване на щетите.  

 

 

Източник: gramofona.com 

Заглавие: Банда майки с деца на лов за метали в Корабостроителницата 
 

Линк: http://www.gramofona.com/Burgas-Krimi/banda-mayki-s-detsa-na-lov-za-metali-v-

korabostroitelnitsata                                    

  

http://dobrich24.com/novina/shte-debnat-punktovete-za-skrap-zaradi-zachestilite-krajbi-iz-dobrich/3348
http://dobrich24.com/novina/shte-debnat-punktovete-za-skrap-zaradi-zachestilite-krajbi-iz-dobrich/3348
http://www.gramofona.com/Burgas-Krimi/banda-mayki-s-detsa-na-lov-za-metali-v-korabostroitelnitsata
http://www.gramofona.com/Burgas-Krimi/banda-mayki-s-detsa-na-lov-za-metali-v-korabostroitelnitsata
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Текст: Задържаха банда майки с деца, отишли да крадат цветни и черни метали от 
Корабостроителницата, съобщиха от полицията. Заловени са 41-годишна жена и синът й, както и две 15-
годишни момчета и едно 13-годишно. 
Сред задържаните непълнолетни е още един 15-годишен, заедно с който е арестувана и майка му. 
41-годишната жена и синът й, както и другата майка са задържани за срок от 24 часа. Детето на втората 
майка е настанено в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица в Бургас. На 
родителите на останалите лица са съставени предупредителни протоколи. Работата по случая 
продължава от служители на Полицейски участък „Победа” към Първо Районно управление „Полиция” - 
Бургас. 

 


