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 Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Михайлова: 13 април е окончателният срок да изпратим данните за всички 
предприети мерки и наложени корекции по Оперативна програма „Околна среда“ според изискванията 
на ЕК  
В интервю за „Хоризонт“ на БНР тя каза, че към днешна дата програмата има над 52% разплатени 
средства, тоест 30 % ръст 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2493                                       

  

Текст:  В интервю за „Хоризонт“ на БНР, министър Искра Михайлова коментира  реакцията на 
правителството и МОСВ във връзка с възстановяване на спрените плащания по Оперативна програма 
„Околна среда“. Тя изтъкна, че са направени проверки на  246 обществени поръчки за периода 2010 – 
2013 година и припомни хронологията на становищата  и констатациите за грешки от  ЕК. Последното 
писмо, изпратено до министерството е с дата 13 февруари, с което ни се определя срок от 2 месеца за 
реакция. Този срок изтича на 13 април и това е окончателен срок, за  да се изпратят данните за всички 
предприети мерки, наложени корекции и регистрирани нередности според изискванията на  ЕК.   
„Санкцията се очертава да бъде около 110 милиона лева, размерът на грешките се повтаря в група от 
проекти и обществени поръчки“, каза още министър Михайлова. В момента, Агенция „Одит на средствата 
от ЕС“ прави  повторна проверка на извадка от всички проверени договори. Тя трябва да потвърди 
работата, която е свършена. 
Министърът посочи, че МОСВ излага сериозни аргументи в защита на бенефициентите, които са 
извършвали обществените поръчки.  „Те са в няколко групи. Първо, че 2010 – 2013 година обхваща 
период,  в който са правени промени в Закона за обществените поръчки. Имало е период, в който някои 
изисквания не са били част от закона, а българските бенефициенти са изпълнявали действащия към 
момента Закон за обществени поръчки. Вторият аргумент е,  че общата стойност на тези 246 договора е  1 
милиард и 500 милиона, но сертифицираните от тях разходи са само 559 милиона.   Изключителното 
забавяне на програмата, това че  тя се изпълнява в последните месеци всъщност намалява обема на 
финансовите средства, които трябва да бъдат възстановявани от бенефициентите, ако те са ги получили, а 
корекциите се прехвърлят към бъдещи плащания до изпълнението“. 
Министър Михайлова припомни, че „когато през юни миналата година изпълнението на програмата е 
беше само 23 % разплатени средства, това означаваше, че останалите 77% предстоят да се изпълняват. 
Към днешна дата програмата има над 52% разплатени средства, тоест 30 % ръст. Това показва, че 
изпълнението на програмата се случва през  тези последни години“. 
На  въпрос как се отразява на процеса  освобождаването на 50 човека от МОСВ, за които се твърди, че са 
експертен персонал, министър Михайлова отговори, че  една от крачките за подобряване на системите за 
управление и контрол на Оперативната програма е оптимизиране на системите и изключване на 
двустепенния модел, който работел в програмата – Управляващ орган и Междинно звено. „В множество 
одитни доклади,  много пъти е повтаряно, че не е необходимо да има междинно звено, защото това 
затруднява работата на бенефициентите и комуникацията с тях. Това дава възможност да се размива 
отговорност, особено когато става дума за предварителен и последващ контрол и да се изпращат 
разнопосочни сигнали към общините, които са бенефициенти по програмата. Това е записано в одитните 
доклади и ние изпълняваме препоръките на одита .Това, което сме направили, е че сме оптимизирали 
системите“. 
В отговор на въпрос ще бъде ли създаден специален фонд, за да се поемат разходите по финансовите 
санкции, с които ще бъдат натоварени общините, така че да не се провали изпълнението на европейските 
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проекти , министър Михайлова  каза: „Когато става дума за големи проекти, каквито са проектите по 
ОПОС,  аз съм убедена, че си струва да помислим за вариант за такава възможност да подкрепим 
общините. Те да могат да теглят безлихвени заеми и  да получават такъв тип подкрепа, за да възстановят 
финансовите корекции и да се разплащат с оперативните програми. Обсъждаме всички варианти с 
финансовото министерство. То проявява разбиране на процесите и готовност да подкрепи оперативните 
програми, извършвайки плащания, без да се възстановяват те все още от ЕК“. 
Тя уточни, че след спиране на плащанията от ЕК от бюджета са изплатени над 1 млрд. лева по 
европейските проекти. 

 

Източник: shum.bg 

Заглавие: Екоинспекцията раздава дръвчета срещу хартия 

Линк: http://shum.bg/index.php?item=106911                                      

  

Текст: Шуменската екоинспекция организира кампания за предаване на стара хартия за рециклиране. 
Поводът е Седмицата на гората, която започва днес, съобщиха от РИОСВ. 
Акцията ще продължи до Международния ден за опазване на околната среда 5-ти юни. Минималното 
количество хартия за участие в кампанията е 10 кг, а за всеки, предал над 50 кг до края на април, 
наградата ще бъде живо дърво. Първите трима пък, предали най-голямо количество хартия ще получат и 
предметни награди, най-голямата е фотоапарат.  
В кампанията могат да се включат ученици и деца – индивидуално, ученици от един клас или деца от 
една група на детска градина. 

 

 

Източник: burgas24.bg 

 

Заглавие: 320 куб. м строителни отпадъци събрани в Бургас само за месец 
 

Линк: http://news.burgas24.bg/486890.html                          

  

Текст: За по-малко от месец, откакто Община Бургас въведе новата и напълно безплатна услуга за 
жителите на общината за изнасяне на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни 
дейности в домовете са получени 147 заявки. Събраните и извозени строителни отпадъци са 320 куб. м. 
Това сподели директорът на общинската дирекция "Екология" Павлин Михов на пресконференция по 

http://shum.bg/index.php?item=106911
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повод стартиралата днес кампания по пролетно почистване.  
Жителите на Бургас могат да почистят своите домове, градинки, тавани и мазета от старите мебели и 
други едрогабаритни отпадъци, както и строителните отпадъци от ремонти напълно безплатно само 
срещу едно обаждане на тел. 056/852337 или 056/844 820. Изхвърлянето на строителни и едрогабаритни 
отпадъци в контейнерите или поставянето им до тях представлява грубо нарушение на Наредбата за 
управление на отпадъците на територията на община Бургас и ще бъде строго санкционирано.  
До момента констатираните нарушения в общината са 1278, наказателните постановления са 254, а 
актовете за извършени замърсявания - 65.  
"Забелязва се положителна тенденция към намаляване броя на нерегламентираните сметища и 
замърсяването в община Бургас, както и промяна в нагласите на бургазлии, които сами сигнализират за 
такива. Благодарение на това трайно ликвидирани са сметищата в Горно Езерово, с. Брястовец и гр. 
Българово. През 2008 г. кампанията по пролетното почистване струва на Общината 337 000 лв., а през 
2013 г. почти 3 пъти по-малко - 128 000 лв. През миналата кампания бяха събрани 12 000 чувала с 
отпадъци и 2 400 куб. м строителни отпадъци от кварталите и съставните селища", заяви по време на 
срещата Павлин Михов.  
Четири екипа на консорциум "Титан Бургас" ще осъществяват дейностите по пролетното почистване в 
града. Техническото обезпечаване ще бъде поето от 4 челни товарачи, 8 самосвали и 10 поливомиячки. 
За съставните селища и кварталите ще се грижат 1 багер, тип фадрома, 2 самосвала по 12 куб. м. и 2 екипа 
от 18 работници за ръчни почистване.  
В рамките на "Пролетно почистване` 2014 г." ще бъде извършена още подмяна на 100 броя амортизирани 
улични кошчета, на 1000 броя кофи по съставни селища и квартали и 400 броя съдове от 1.1 куб. м. 
разположени на територията на Бургас.  
"Обръщаме се с молба към гражданите да се съобразят с графика за измиване в съответния район и да не 
паркират колите си на улиците в определените за почистване часове", допълни Павлин Михов.  
Община Бургас и тази година се присъединява към кампанията "Да почистим България за един ден" на 
26.04.2014 и ще осигури на доброволците безплатно чували, ръкавици и своевременно извозване на 
събраните отпадъци. Раздаването им ще започне на 3 април, а пунктовете са - дирекция "Околна среда" 
/бившия Профсъюзен дом/, ет.2, ст.201. или в съответната териториална дирекция по местоживеене.  
В програмата са описани всички проблемни точки и нерегламентирани замърсявания в общината. Очаква 
се и тази година в пролетното почистване да вземат участие жителите, учебните и здравните заведения, 
административните служби, търговските обекти и др. Почистени ще бъдат регулите, дъждоприемните 
шахти, крайпътните терени, плажните ивици, улиците и растителните отпадъци в съставните селища. 

 

 

Източник: slivendnes.com 

Заглавие: Кметът впечатлен от управлението на отпадъците в Мадрид 

 

Линк: http://slivendnes.com/statia/Sliven-news.com/%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-

%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4                                      

  

http://slivendnes.com/statia/Sliven-news.com/%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://slivendnes.com/statia/Sliven-news.com/%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://slivendnes.com/statia/Sliven-news.com/%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://slivendnes.com/statia/Sliven-news.com/%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://slivendnes.com/statia/Sliven-news.com/%D0%9A%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
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Текст: Кметът на Сливен Кольо Милев бе на работно посещение в Мадрид, заедно с изпълнителния 
директор на РАО „Тракия” проф. Иван Върляков и кметовете на Първомай – Ангел Папазов и община 
Тунджа – Георги Георгиев. Посещението бе по покана на кмета на Мадрид. „Основната цел на работното 
посещение бе да се запознаем с Програмата за управление на отпадъците в Испания и конкретно в 
община Мадрид. Видяхме добрите практики, които са заложени там. Възхитен съм от организацията на 
събиране и депониране на отпадъците там. Успяхме да проведем основните мероприятия, които бяхме 
планирали. Посетихме най-големия завод за преработка и рециклиране на отпадъци в Мадрид, където 
ни запознаха с добри практики за прилагане на публично-частни партньорства в сферата на твърдите 
битови отпадъци и при изграждане на завод за смет. Модулът, който видяхме обработва приблизително 
отпадъци, които изхвърля една община като нашата – около 40 000 тона на година. Всичко това беше 
много полезно за нас и лично за мен. До сега в България такъв завод не съм виждал. Технологиите тук са 
най-различни и тези, които се използват в България не са от най-добрите”, заяви кметът Милев на 
редовната си пресконференция днес. По време на посещението са проведени работни срещи с 
представители на испанските местни власти от община Мадрид и сателитните общини, които са 
споделили опита си в предоставяне на комуналните услуги – най-вече в областта на сметосъбирането, 
сметоизвозването и оползотворяване на твърдите битови отпадъци. В програмата на работната среща са 
били включени дискусии с представители на бизнеса, които имат интерес към инвестиции в България. 
Предстои те да посетят страната ни и на място да се запознаят с характерните особености на сливенския 
регион. Обсъдени са и възможностите за съвместни инициативи в областта на ловния туризъм. 
Пресцентър на общината Б.ред. - на днешната пресконференция кметът информира, че ТЕЦ-Сливен е 
купил сепарираща инсталация, комбинирана с пещ за изгаряне на отпадъци, на стойност 5 млн. лв. В 
момента инсталацията пътува към България, очаква се да заработи през месец май. Въпреки че все още 
няма договорни отношения, кметът изрази надежда, че общината ще работи заедно с 
топлофикационното дружество по въпроса с преработването на сливенските отпадъци. Очакванията са 
общината да извозва до инсталацията отпадъците на града, а там те да се изгарят за производството на 
ток и топлоенергия. В замяна на това, общината очаква ТЕЦ да предложи по-ниски цени на 
топлоенергията за общинските топлофицирани обекти. Кметът припомни, че заради все още 
неизграденото регионално депо за отпадъци край с. Хаджидимитрово, общината плаща всяка година 
големи санкции. Годишно община Сливен генерира около 40 хиляди тона отпадъци, а за тази година 
санкцията е в размер на 44 лв./тон. Милев каза още, че екосдружение "ДЕН" от Ямбол, което заведе дело 
срещу изграждането на депото край с. Хаджидимитрово и го загуби, след окончателно решение на 
Върховния съд, е внесло петиция за спирането на строителството на депото в Европейския съд в 
Страсбург. Заради воденото в България дело, строителството на депото се забави с година и половина. 
Кметът каза още, че председателят на сдружението Димитър Димитров има незаконна вила на метри от 
депото, затова води непрестанни дела.  

 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Община Шумен организира събиране на опасни битови отпадъци 
 

Линк: http://radioblg.bnr.bg/shumen/post/100381774/obshtina-shumen-organizira-sabirane-na-opasni-

bitovi-otpadaci                                      

  

http://radioblg.bnr.bg/shumen/post/100381774/obshtina-shumen-organizira-sabirane-na-opasni-bitovi-otpadaci
http://radioblg.bnr.bg/shumen/post/100381774/obshtina-shumen-organizira-sabirane-na-opasni-bitovi-otpadaci
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Текст: Събиране на опасни битови отпадъци ще организира община Шумен. На предварително обявени 
места и по график граждани и фирми ще могат да предават живак и живакосъдържащи предмети, 
бояджийски материали с изтекъл срок на годност, домакински препарати и материали, както и 
опаковките от тях и фармацефтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. Вече се водят 
преговори със специализирана в тази дейност фирма, каза заместник-кметът по строителство и екология 
Иван Йонков. 
„През месец май или юни ще има няколко дати за Шумен и вероятно три или четири места с пунктове с 
микробус, разделен на секции. Там всеки, кокто притежава опасни битови отпадъци, ще може да ги 
предаде без никакъв риск за околната среда и хората“, обясни Йонков. 
Пунктове най-вероятно ще бъдат разкрити в кварталите „Боян Българанов”, „Тракия” и „Добруджански”, 
допълни заместник-кметът по строителство и екология. 

 

 

Източник: zovnews.com 

Заглавие: Отлагат процедурата за обработка на отпадъци 
 
 

Линк: http://zovnews.com/bg/otlagat-protsedurata-za-obrabotka-na-otpadatsi/                                        

  

Текст: Решението на врачанския градоначалник Николай Иванов за откриване на процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет на дейност „Предоставяне на услуги по предварителна обработка 
(сортиране) на смесени битови отпадъци” е отменена от Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата 
е подадена от фирма „Екопак България” АД. След направено проучване експертите са установили, че при 
формулиране на условията за подбор, възложителят – Община Враца, е поставил изискванията, които 
дават предимство на едни участници и необосновано ограничават други в официално обявената 
обществена поръчка.  
По този повод от Комисията за защита на конкуренцията считат, че общинската администрация 
необосновано е изключила от обхвата на поставените условия за икономическо състояние и технически 
възможности представяне на опит от дейност - предварителна обработка (сортиране) на отпадъци от 
опаковки, тъй като се явява сходна на дейност на предварителна обработка (сортиране) на смесени 
битови отпадъци, която е заложена в документацията за участие. Така експертите са на мнение, че по 
този начин необосновано се ограничават участници в процедурата, които имат изпълнени договори за 
сортиране на битови отпадъци, които не попадат в код 20 03 01. 

 

 

Източник: monitor.bg 

Заглавие: 3300 доброволци ринат сметищата в София 

Раздават 20 000 чувала и ръкавици на ентусиастите 

http://zovnews.com/bg/otlagat-protsedurata-za-obrabotka-na-otpadatsi/
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Линк: http://www.monitor.bg/article?id=423921                                     

  

Текст: Над 3300 доброволци ще се включат в изриването на незаконните сметища по време на 
пролетното почистване на София. „В кампанията ще се включат и 137 фирми заедно с персонала си”, 
обясни вчера столичният кмет Йорданка Фандъкова. За ентусиастите са осигурени 20 000 чували и 
ръкавици. Материалите могат  
да се вземат от районните администрации  
Инициативата за по-чист град стартира от парка „Заимов”, а доброволци участваха в боядисването на 
пейки и почистването на парковото пространство.  
При откриването на кампанията се проведе и демонстративен мач между отборите на Столичния 
инспекторат и този на „Звездите”. Инспекторите победиха с 3:2. Рапърът Енчев коментира, че се е 
получил добър мач въпреки тежкия терен.  
„За съжаление все още има много голям брой нерегламентирани сметища, особено в крайните райони. 
Столичният инспекторат полага усилия да ги почиства всяка година и се наблюдава тяхното намаляване. 
От 139 през миналата година през тази година са паднали до 79”, обясни Фандъкова.  
Голямото чистене ще се проведе на два етапа  
и ще продължи до 30 април. До 15 април столичани трябва да изчистят пространствата около домовете 
си. След това ще стартират и мащабни уборки на парковете. Доброволците ще боядисват пейки и ще 
залесяват с дръвчета и цветя. Гражданите и фирмите, които желаят да чистят, могат да получат 
информация къде и как да се включат на сайта на Столичния инспекторат – spring.inspectorat-so.org. Както 
всяка година общината ще организира  
безплатно извозване на едрогабаритни отпадъци  
които столичани могат да оставят до контейнерите. Опасните отпадъци и електрическото оборудване 
също ще се взимат от фирми без такса. Солени глоби ще има за гражданите, които стоварват строителни 
отпадъци, дивани, гуми и канапета върху зелените площи.  
 

 

зточник: standartnews.com 

Заглавие: Задигнаха цяла барака от Лозята край Добрич 

Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/zadignaha_tsyala_baraka_ot_lozyata_kray_dobrich-

232217.html                                        

  

Текст: Добрич. На 31 март е получено съобщение за извършена кражба от частен имот, находящ се в 
местността „Лозята" в добричкото село Бранище, съобщи ОД на МВР. Установено е, че за времето от 
месец октомври 2013 година, до 31 март тази година, неизвестен извършител е извършил кражба на 
дървена барака около 20 кв. м. 

http://www.monitor.bg/article?id=423921
http://www.standartnews.com/regionalni/zadignaha_tsyala_baraka_ot_lozyata_kray_dobrich-232217.html
http://www.standartnews.com/regionalni/zadignaha_tsyala_baraka_ot_lozyata_kray_dobrich-232217.html
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По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ РУП Добрич. "Напоследък зачестяват 
кражбите в района на Лозята край Добрич, алармира кметът Детелина Николова. Краде се всичко, което е 
метално. Според Николова, трябва да бъде променен режимът за изкупуване на метали и да има строга 
отчетност. 
 

 

 

Източник: vip-velingrad.com 

Заглавие: Ръст на криминалната престъпност отчита годишният анализ на полицията 

Линк: http://www.vip-velingrad.com/novini/item/1774-rast-na-kriminalnata-prestapnost-otchita-

godishniyat-analiz-na-politziyata                                         

  

Текст: Увеличение на криминалната престъпност през 2013 г. отчита анализът на ОД МВР – Пазарджик. 
Регистрираните заявителски материали (ЗМ) за извършени криминални престъпления са 3623, докато 
година по-рано са 3352. 
Тежките престъпления са 8, което е с 5 по-малко от 2012 г. Разкрити са три престъпления (5 за 2012 г.) 
Разкритите извършители и през двете години са осем. 
Регистрираните кражби на имущество са 1396 (1374), като са разкрити 381 (311) от кражбите и 563 (522) 
извършители. През 2013 г. кражбите са съставлявали 51.26% от регистрираните криминални 
престъпления за ОД МВР – Пазарджик. Най-висока разкриваемост при кражбите на имущество са 
показали служителите в РУП Септември – 55.74%, следвани от Панагюрище – 31.25%, Пещера – 25%, 
Велинград – 22.50% и Пазарджик – 18.28%. Установените извършители на кражби са 563. 
Най-висок е делът на домовите кражби – 14.57% (14.29%), следвани от взломните кражби 11.97% 
(13.80%), тези от магазини – 4.88% (4.42%) и джебчийските – 2.86% (1.89%) 
През 2013 г. са регистрирани 195 (182) кражби на черни и цветни метали, от които са разкрити 82. По 
електропреносната мрежа посегателствата са над два пъти повече от тези през 2012 г. Докато през нея 
са били 24, през 2013 г. са 57. Разкритите са само три. При тези от кабелната мрежа се отчита 
намаление – 21 за 2013 г. и 31 за 2012 г. 
Установени са и 68 души, крали селскостопанска продукция и домашни животни. 
ОД МВР – Пазарджик проведе годишния си анализ в края на миналата седмица в присъствието на 
ръководството си, зам.-директора на ГД „Национална полиция” главен комисар Милчо Енев, зам.-
областния управител Юмер Хамза, зам.-председателя на Окръжен съд Александър Александров, 
председателя на Районен съд Николинка Цветкова, окръжния и районния прокурори Димитрия Ганчева и 
Георги Кацаров, завеждащия следствения отдел Даниела Янева и секретаря на Общинска администрация 
Румен Кожухаров. 

 

Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Закопчаха 24-годишен за кражба 

Линк: http://konkurent.bg/article/14547/zakopchaha-24-godishen-za-krajba                                         

http://www.vip-velingrad.com/novini/item/1774-rast-na-kriminalnata-prestapnost-otchita-godishniyat-analiz-na-politziyata
http://www.vip-velingrad.com/novini/item/1774-rast-na-kriminalnata-prestapnost-otchita-godishniyat-analiz-na-politziyata
http://konkurent.bg/article/14547/zakopchaha-24-godishen-za-krajba
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Текст: Криминално проявеният и осъждан видинчанин В.С./24г./ е задържан вчера с полицейска мярка за 
срок до 24 часа. Мъжът бил спрян за проверка около 07.50 часа в близост до пункт за изкупуване на черни 
и цветни метали. Той транспортирал с каруца 27 метални телескопични строителни подпори за кофраж. В 
резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия по „горещи следи” 
служителите на реда установили, че строителните подпори са фирмена собственост. Същите били обект 
на взломна кражба от хале в Северната промишлена зона на Видин.  По случая в РУП-Видин е образувано 
бързо производство. 
 


