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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Михайлова: Целта е да възстановим плащанията, колкото се може по-бързо и да 
минимизираме ефекта от наложените финансови корекции  
Това каза на брифинг министърът след среща на ръководството на МОСВ с УС на НСОРБ 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2519                                                        

  

Текст: В МОСВ се проведе среща на ръководството на министерството с УС на НСОРБ. На брифинг пред 
медиите, министър Михайлова отбеляза, че на срещата са обсъдени прилагането на финансовите 
корекции във връзка с повторна проверка на обществените поръчки по ОПОС. „По искане на ЕК, 
Управляващият орган (УО) е извършил повторен преглед на всички обществени поръчки, чиято прогнозна 
стойност попада над праговете на Директива 2004/18/ЕО за обществени поръчки, включително и тези, на 
които вече са налагани финансови корекции“. 

По думите на министъра са проверени 239 договора, които са сключени в периода 2010-2013 г., като най-
голям обем договори са сключени през 2013 г., които в момента се изпълняват. Общата стойност на 
договорите, попаднали в обхвата на проверката е  556  437  382 лева. 

Тя изтъкна, че общините, които попадат в групата на тези 149 договора, по които са  констатирани 
нередности от Управляващия орган на програмата са 87, и че те са получили уведомителни писма за 
нанасяне на корекции. „Това е направено, за да следваме процедурата, по която ние извършваме 
проверката, уведомяваме за налагане на корекциите и предоставяме цялата информация на Агенцията за 
одит на средствата от ЕС, която финализира доклада и ще го представи на ЕК“. Повече от 2/3 от 
договорите са сключени през 2013 година.Управляващият орган констатира пропуски и несъответствие в 
пет основни направления: незаконосъобразно смесване на критерии, незаконосъобразно намаляване на 
срока за получаване на офертите, ограничителни изисквания за регистрация в централния 
професионален регистър, неравно третиране на участници по време на подбора, незаконосъобразно 
удължаване на срока за получаване на оферти, поради обжалване на удължаването само в Република 
България, а не в официален вестник. 

„Управляващият орган на ОПОС си свърши работата за първи път от много време, проверявайки всички 
тези договори“, каза министър Михайлова и даде конкретни примери за констатирано смесване на 
критерии в 10 от проверените случаи, незаконосъобразно намаляване на срока за получаване на оферти 
в 13, ограничителни изисквания за членство в централния професионален регистър на строителите по 
Закона за Камарата на строителите без допускане на еквивалентно национално членство в 12, неравно 
третиране на участниците по време на подбора в 40, незаконосъобразно удължаване на срока за 
получаване на офертите поради обявяване на удължаване само в рамките на Република България в 1 и 
неясна методика в 32. 

Министърът съобщи, че на базата на този доклад и констатациите в него се водят преговорите за 
финансови корекции и възстановяване на плащанията от ЕК, а срокът за отговор от страна на комисията е 
27 май. „Целта е да възстановим плащанията, колкото се може по-бързо и да минимизираме ефекта от 
наложените финансови корекции“. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2519
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По време на срещата ръководството на МОСВ и УС на НСОРБ са се разбрали, че освен писмата, които са 
разпратени до общините, до дни УО ще изпрати допълнителни писма с подробна информация и ще 
поиска тяхното становище за размера на корекциите и констатираните слабости. 

Искра Михайлова посочи, че програмата е една от тежките и е изключително забавена в своето 
изпълнение. По думите й, основният процент от договорите са сключени в последната възможна за това 
година, като в момента тече изпълнението на проектите и е важно да се гарантира изпълнението им до 
край, за да бъдат реализирани целите на програмата. 

По време на брифинга стана ясно, че освен общините с финансови корекции са и структури на МОСВ, 
които са бенефициенти на програмата. Министър Михайлова посочи това като проблем на системите за 
управление и контрол на оперативната програма. „С промените в Закона за обществените поръчки от 
2011, предварителния контрол на обществените поръчки отпадна като задължение на Управляващите 
органи и беше прехвърлен на Агенцията за обществени поръчки. Така една голяма част от договорите, 
които са обект на финансови корекции не са били обект на предварителен контрол от ОП.“ 

Тя подчерта, че налагането на финансови корекции не е изключение в рамките на ЕС, че това е нормална 
практика, и че не се спира изпълнението на проектите, като се санкционират бенефициентите по 
изпълнението им за нарушения по време на обществените поръчки. 

 „В МОСВ пристъпихме към промени на системите за управление и контрол. Затова беше променена 
структурата на УО на програмата и отпадна междинното звено. В момента се финализира разработването 
на наръчници, които са в основите на тези системи. Одитиращият орган ще проверява и тези наръчници и 
новата структура на оперативната програма, за да се гарантира, че такива пропуски няма да бъдат 
допускани повече “, каза в заключение министър Михайлова. 

 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: След Брюксел и България спря плащанията по "Околна среда" 

Държавни ведомства и 87 общини санкционирани със 180 млн. лв. заради нередности 

 

Линк: http://www.mediapool.bg/sled-bryuksel-i-bulgaria-sprya-plashtaniyata-po-okolna-sreda-

news219416.html                                                       

  

Текст: След като през ноември Брюксел спря плащанията по оперативна програма "Околна среда" 

(ОПОС) заради нередности при обществените поръчки, от март и националният бюджет не превежда 

средства по европроектите, съобщи министърът на околната среда и водите Искра Михайлова във 

вторник.  

http://www.mediapool.bg/sled-bryuksel-i-bulgaria-sprya-plashtaniyata-po-okolna-sreda-news219416.html
http://www.mediapool.bg/sled-bryuksel-i-bulgaria-sprya-plashtaniyata-po-okolna-sreda-news219416.html
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В опит да размрази плащанията управляващия орган на ОПОС е наложил финансови корекции за 180 млн. 
лв. на 87 общини и държавни ведомства, сред които е и самото Министерство на околната среда и водите 
(МОСВ). 
  
Това предизвика шок и ужас сред кметовете. Причината е, че вместо очакваната плоска финансова 
корекция за цялата екопрограма, която да се поеме от държавния бюджет, местните власти бяха 
изненадани с индивидуални финансови санкции без право на възражения. 
  
"Действа законът на джунглата. Това е национална катастрофа. Пълен хаос". Това бяха част от 
коментарите на засегнати кметове, които участваха в поисканата спешно среща с ръководството на МОСВ. 
Кметът на Мездра Иван Аспарухов сравни ситуацията с наводненията от 2005-2006 г., когато редица 
общини останаха под вода, а държавата осем месеца търси кой е виновен. Накрая сметката беше платена 
от хората, така ще стане и сега, прогнозира той. 
  
Целта е да възстановим плащанията колкото се може по-бързо и загубите да бъдат минимални, каза 
министър Михайлова. Тя определи ситуацията като "критична". Според нея е изключително важно 
проектите за водните цикли на градовете и регионалните депа да бъдат довършени, защото ни заплашват 
и дела в Европейския съд. Първото, за депата, вече е внесено в съда, като до края на годината се очаква 
да има решение, което няма да е в полза на България. 
  
В същото време не е ясно дали европарите ще бъдат размразени в края на май, каквито са очакванията. 
Еврокомисията трябва да излезе с решение на 27 май. То може да бъде както за размразяване, така и за 
окончателно спиране на програмата. 
  
За разлика от края на миналата година, когато обещаваше парите да бъдат пуснати отново до края на 
март, този път министър Михайлова не пое никакъв ангажимент. 
  
Призивът обаче беше общините и фирмите да не спират работа, тъй като плащанията към тях ще бъдат 
направени със задна дата. 
  
Две трети от обществените поръчки с нарушения 
  
Две трети от обществените поръчки на проверените 239 договора в периода 2010 – 2013 г. са с 
установени нередности. Нарушения са открити при 149 договора. Те са на 87 общини, национални 
паркове, изпълнителни агенции на подчинение на МОСВ и дори на самото министерство, каза Искра 
Михайлова. Тя категорично отрече да има политически момент при налагането на финансовите корекции. 
  
Тези поръчки са проверени за пет основни нарушения. При 10 от случаите има смесване на критериите 
при възлагане на обществените поръчки, при 13 има намаляване на сроковете за оферти, 12 са с 
ограничителни изисквания към участниците, при 40 случая е имало неравноправно третиране на 
кандидатите, 32 поръчки са били с неясна методика на оценяване, посочи Михайлова. Според нея става 
въпрос за проблем на системите за контрол и управление на оперативната програма. 
  
Грешките са системни, но ще плащат общините 
  
Грешките са системни, но ще плащат общините, докато държавните органи не поемат никаква 
отговорност, въпреки че обществените поръчки са минали на предварителен контрол през управляващия 
орган на ОПОС, контрира Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ. 
  

http://www.mediapool.bg/evrokomisiyata-sadi-bulgaria-za-nezakritite-smetishta-news219439.html
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Сдружението на общините е притеснено от подхода за налагане на санкциите, защото не са спазени 
нормативните изисквания. Местната власт не е имала право на възражение, каквато е процедурата. 
Кметовете са получили писма от по три реда без обяснения, каза кметът на Габрово Таня Христова. 
  
Екоминистърът обеща общините да получат допълнителни писма с аргументи за наложените санкции. 
Според Михайлова има група общини, които имат основание да претендират за отмяна на финансовите 
корекции. Това са тези, чиито поръчки са били обжалвани и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 
и Върховният административен съд (ВАС) са се произнесли в тяхна полза. Михайлова обеща, че ще се 
съобрази със съдебните решения. 
  
Неплатими санкции 
  
Наложените санкции са неплатими и невъзстановими, каза Гинка Чавдарова. Причината е, че има случаи, 
когато те са по-големи от годишния бюджет на общината. 
  
Към момента с най-голяма финансова санкция е Костинброд - над 23.7 млн. лв. които са два пъти повече 
спрямо годишния бюджет на общината. Кметът на Костинброд Милен Димитров е от ГЕРБ, а общината 
изпълнява воден проект за близо 100 млн. лв. 
  
Община Габрово, чийто кмет също е от ГЕРБ, има шест наложени санкции за общо над 12 млн. лв. На 
практика няма договор, който да не е санкциониран, като почти всички са минали през съда, отбеляза 
кметът Таня Христова. 
  
В подобна ситуация е и Столична община със седем наложени санкции за общо 6.6 млн. лв. Ще 
представим решенията на КЗК и ВАС и имаме уверението, че санкциите ще отпаднат, каза председателят 
на Столичния общински съвет Елен Герджиков. 
  
Община Ботевград има наложена санкция за близо 4.5 млн. лв., която вече е оспорила. Кметът Георги 
Георгиев заяви, че има писмо от управляващия орган по ОПОС, че всичко по поръчките е наред и сега е 
неприятно изненадан. Ако не ни бъде отменена, спираме проекта и пречиствателна станция няма да има, 
закани се Георгиев. Според него няма община, която да може да плати и 100 000 лв. санкция. 
  
Сред наказаните общини има и управлявани от ДПС и БСП. На Момчилград санкцията е от близо 6 млн. 
лв.; на Кубрат - 3.6 млн. лв. Двете общини с годишни бюджети от около 10 млн. лв. се управляват от ДПС. 
Община Кърджали също е санкционирана с близо половин милион лева. "Това е необяснимо за нас, 
защото всички процедури са съгласувани с управляващия орган на програмата", коментира Хасан Азис 
пред Mediapool. 
  
Община Враца, където кметът Николай Иванов, беше подкрепен от БСП, има наложени санкции за близо 
5 млн. лв. "Това е непосилна тежест за всяка една община, независимо дали е малка или голяма", каза 
инж. Иванов пред Mediapool. 
  
Без споделена отговорност 
  
Сдружението на общините настоява за споделяне на отговорността между държавата и местната власт, 
особено при процедурите, минали през предварителен контрол. 
  
Министър Искра Михайлова беше на същата позиция, но даде да се разбере, че това не зависи само от 
нея. Редно е и Министерството на финансите, на чието подчинение е агенция "Одит на средствата от ЕС", 
да си каже думата. 
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Екоминистърът и общините заявиха, че предстои среща с премиера Пламен Орешарски и финансовия 
министър. Засега от ведомството на Петър Чобанов мълчат и не отговарят на въпросите на Mediapool. 
"Плащаме според възможностите на бюджета", беше лаконичният коментар на Петър Чобанов пред 
Mediapool миналата сряда. 
  
Ако решението с наложените финансови корекции не бъде променено, последствията за някои общини 
ще бъдат "повече от катастрофални", прогнозира Емил Савов, зам.-изпълнителен директор на НСОРБ. 

 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Еврокомисията съди България за незакритите сметища 

Санкцията може да бъде хиляди евро дневно 

Линк: http://www.mediapool.bg/evrokomisiyata-sadi-bulgaria-za-nezakritite-smetishta-news219439.html                                                        

  

Текст: Брюксел съди България в Европейския съд в Люксембург заради незакрити 104 сметища, което 

трябваше да се случи до средата на 2009 г., съобщи министърът на околната среда Искра Михайлова. 

  
Делото е заведено на 4 април и се очаква решение по него да има в края на годината, каза зам.-
министърът на околната среда Чавдар Георгиев. 
  
Най-вероятно страната ни ще бъде осъдена, защото няма да успеем да закрием сметищата дотогава. 
Заплахата е глоба от хиляди евро дневно, стана ясно от обясненията на двамата. 
  
За съжаление в продължение на години само е обещавано и сега се налага на нас да свършим работата 
за година, така че да минимизираме загубите, каза министър Михайлова. 
  
Съгласно Договора за присъединяване към Европейския съюз до юли 2009 г. страната трябваше да е 
закрила 191 стари сметища, които не отговарят на изискванията. На тяхно място трябваше да бъдат 
построени 56 модерни регионални депа. 
  
Към момента остават незакрити 104 стари депа, каза Чавдар Георгиев. Амбицията е до края на годината 
да бъдат закрити още 41 депа, за които са предвидени 97 млн. лв. от оперативна програма "Околна 
среда" (ОПОС). 
  
За останалите 63 депа не е ясно откъде ще бъдат намерени средствата. Обсъждат се различни финансови 
източници, каза министър Михайлова. Единият вариант е бил добавянето на още 34 депа със средства от 
ОПОС, но засега нямаме одобрение от Брюксел за това. Другият вариант е със средства от държавния 
бюджет. 
  

http://www.mediapool.bg/evrokomisiyata-sadi-bulgaria-za-nezakritite-smetishta-news219439.html
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От 23 регионалните системи за отпадъци за изминалите четири години са завършени само две. Едното е 
депото в Ботевград, което обслужва още общините Правец и Етрополе. Другото е в София, което е част от 
интегрираната система за преработка на отпадъците. 
  
В ход е строителството на още 19 регионални депа, но в най-добрия случай те ще са готови през лятото на 
2015 г., каза Чавдар Георгиев. 
  
Целта е максимално бързо страната да затвори старите сметища и да отвори новите депа, към които ще 
се насочат отпадъците на всички общини. Само така ще можем да намалим загубите максимално, обясни 
Чавдар Георгиев. 
  
Това обаче е задача с повишена трудност заради спрените плащания по ОПОС, за които няма яснота дали 
ще бъдат размразени през юни. 
  
Министър Михайлова призова общините и фирмите работата по проектите да не спира, а те ще 
възстановят плащанията веднага след като Европейската комисия пусне парите. 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Над 107 тона отпадъци са събрани от началото на акцията „Чистотата на града-споделена 

отговорност” в Шумен 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/04/22/1910025/nad-107-tona-otpadatsi-sa-sabrani-ot-

nachaloto-na-aktsiyata-chistotata-na-grada-spodelena-otgovornost-v-shumen.html                                                        

  

Текст: Шумен. 96 тоба смесени битови и 11,4 тона строителни отпадъци са събрани през двете седмици 
от началото на акцията „Чистотата на града-споделена отговорност” в Шумен. Това отчете Свилена 
Иванова, директор на общинския „Инспекторат” – организатор на акцията, предаде репортер на Радио 
„Фокус” – Шумен. Почистени са около 1220 дка зелени площи, премахнати са и 11 от общо около 35 
локализирани нерегламентирани сметища. През миналата седмица продължи хигиенизирането на 
кварталите „Тракия” и „Боян Българанов”, а хора, наети по програми за временна заетост започнаха 
работа и по почистването на кв. „Добруджа”. Брошури за кампанията „Чистотата на града-споделена 
отговорност” ще бъдат раздавани на централната пешеходна зона на 24 и 25 април от 16.00 до 17.00 часа, 
а 26 април, събота е обявен за ден за общоградско пролетно почистване. Досега за участие в него са се 
записали над 300 доброволци, като на повечето от тях да определени райони за почистване. Ще бъдат 
разкрити три пункта, в които желаещите да се включат в почистването ще могат да получат безплатно 
чували и ръкавици - до ОДЗ „Светулка”, близо до спирката на обръщача в кв. „Боян Българанов”, на ул. 
„Тракия” в кв. „Тракия” и пред сградата на Община Шумен. Информация за местонахождението на 
събраните отпадъци ще може да се подава на дежурните телефони 857 730 и 857 750. Чувалите с 
отпадъци трябва да бъдат оставяни до контейнерите за битови отпадъци, а там, където това не е 
възможно - близо до пътя, за да се улесни прибирането им. „Целта е събраните отпадъци да бъдат 
извозени до сметището още същия ден”, заяви Свилена Иванова. 

http://www.focus-news.net/news/2014/04/22/1910025/nad-107-tona-otpadatsi-sa-sabrani-ot-nachaloto-na-aktsiyata-chistotata-na-grada-spodelena-otgovornost-v-shumen.html
http://www.focus-news.net/news/2014/04/22/1910025/nad-107-tona-otpadatsi-sa-sabrani-ot-nachaloto-na-aktsiyata-chistotata-na-grada-spodelena-otgovornost-v-shumen.html
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Източник: dnesplus.bg 

Заглавие: Обособяват депа за смесен отпадък във всички варненски райони 

 

Линк: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=652168                                                      

  

Текст: В рамките на един месец във всички варненски райони ще бъдат обособени депа за смесен 

отпадък, съобщи на пресконференция днес кметът на града Иван Портних.  

Първоначално площадките за строителни отпадъци, битова техника и мебелировка ще бъдат седем. Две 

от тях ще бъдат изградени в районите „Одесос” и „Приморски”, а в останалите райони ще има по едно 

депо. Предвижда се и засилване на режима за санкция. 

34 места за граждани са предвидени в паркинга на общината, който вече е отворен за ползване и от 

варненци. Те могат да се възползват от услугата срещу 2 лв. за първи час престой и по един лев за всеки 

следващ час. Алеята под паркинга се затваря окончателно за движение на автомобили. 

 

Възлага се и ремонт на арката на входа на Морската градина, която трябва да бъде възстановена до 

началото на сезона, посочи още кметът.  

 

 

Източник: bta.bg 

Заглавие: Десетина зони в община Тервел ще бъдат почистени от отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/813059                                                       

  

Текст: В община Тервел са определени десетина зони, които ще бъдат включени в националната 
кампания "Да изчистим България за един ден", съобщиха от кметската управа. На 26 април ще бъдат 
събрани и извозени отпадъците от нерегламентирано сметище до градския стадион в Тервел. В 
общинския център ще бъдат облагородени площите и около градската пречиствателна станция за 
отпадни води, както и на изхода от Тервел към Силистра и към село Божан.  
Представители на институции, учебни заведения, неправителствени организации ще се включат в 
почистването на обекти в още пет селища в общината. В село Нова Камена акцията ще обхване парка, в 
Зърнево - футболното игрище и парка, в Кладенци - центъра на селото, в Безмер - главната улица и парка, 
в Жегларци ще бъдат събирани отпадъците на изхода за село  
Бенковски. Всички желаещи да се включат в кампанията могат да получат чували и ръкавици в 
общинската администрация. 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=652168
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=652168
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=652168
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=652168
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/813059
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Източник: novinar.bg 

Заглавие: Безработицата е повишила кражбите в Ботевград 

 

Линк: http://novinar.bg/news/bezrabotitcata-e-povishila-krazhbite-v-botevgrad_NDYyNDs0NQ==.html                                                        

  

Текст: Повишената безработица е причина да се увеличат кражбите в Ботевград, е посочено в справката 
на полицейското районно в града за криминалните дейности през 2013 г. 

В доклада се казва: „Увеличаването на нивото на регистрираните престъпления е обусловено предимно 

от социално-икономически фактори – увеличаване нивото на безработицата, намаляващ ръст на 

производството и закриване на отделни производства, дейности, търговски обекти и други”. 

Оказва се, че има ръст на кражбите от частни домове, както и кражбите на черни и цветни метали. В 

документа се казва още: „Някои от престъпните деяния са извършени с изключителна дързост и цинизъм 

от лица, при които престъпната дейност представлява рецидив”. 

При други престъпления, като разпространението на дрога, проституция, побоища и трафик на хора, има 

спад. Според експертите няколкото завършили с присъди дела за трафик на хора са поспрели крими 

контингента и по-малко жени са заминали в Западна Европа, за да проституират. 

Разкритите престъпления, свързани с разпространението на дрога за миналата година, са били 2 от общо 

5 регистрирани. За 2012 г. са били регистрирани 4 и разкрити 2. Разрешените случаи около детската 

престъпност са били 19, като за 2012 г. са били 24. 

На отчет в Детска педагогическа стая са 32 деца, от тях 8 са регистрирани за употреба на наркотици, 10 за 

бягство от дома и 3 за проституция. Останалите са за по-леки провинения. 

 

 

Източник: novini.bg 

Заглавие:  Хванаха двама, изкупували нелегално черни и цветни метали 

Нарушителите извършвали търговска дейност без да притежават необходимия лиценз за това 

 

Линк:  http://www.novini.bg/news/194776-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-

%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html          

http://novinar.bg/news/bezrabotitcata-e-povishila-krazhbite-v-botevgrad_NDYyNDs0NQ==.html
http://www.novini.bg/news/194776-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/194776-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/194776-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/194776-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/194776-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/194776-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
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Текст: Мъж и жена, търгували нелегално с черни и цветни метали са разкрили полицейски служители 

на РУ "Полиция" - Твърдица.  

При провеждане на специализирана операция в района на село Оризари е спрян за проверка лек 

автомобил "ВАЗ", управляван от 31-годишен мъж. С него е пътувала и 27-годишна жена, от полицията 

уточняват, че и двамата от сливенското село Селиминово.  

При проверката на автомобила и прикаченото към него ремарке полицаите са установили, че двамата 
изкупуват черни и цветни метали, без да притежават необходимия лиценз за това.  

 

http://www.novini.bg/news/184344-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-238-%D0%BA%D0%B3-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html

