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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността 
 
Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за 
приемане на отпадъци на различни класове депа 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=129           
 

 

Текст: На основание чл. 66, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс 
оповестяваме публично, че пред министъра на околната среда и водите е открито производство по 
издаването на Заповед за утвърждаване на ръководство за извършване на основно охарактеризиране на 
отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа. 
Ръководството има за цел да подпомогне заинтересованите лица – притежатели на отпадъци, оператори 
на депа и компетентните органи по околна среда по практическото прилагане на изискванията на 
НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, свързани с 
процедурите по приемане на отпадъци на различните класове депа. Ръководството трябва да се използва 
неразделно с НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013г., която е водещия нормативен документ в областта на 
депонирането на отпадъци. 
Основни моменти разгледани в ръководството са: 

 изисквания на нормативната база за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци, основание 
и отговорни лица за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците; 

 определяне на отпадъците, които подлежат на изпитване за определяне на поведението им при 
излужване;   

 документация необходима за основно охарактеризиране на отпадъците; 
 процедура по съгласуване на документацията от основното охарактеризиране на отпадъците; 

 
Крайна дата за съгласуване: 15. 01.2015 г. 
 
Формата за участие на заинтересованите лица е представяне на писмени становища на е-mail: 
kkovachka@moew.government.bg 
Пълният текст на проект на Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и 
прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа и приложения към него, 
може да видите тук. 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 

Приложение 5 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Месечни отчети / месец Ноември 

 
Линк:  http://www.moew.government.bg/files/file/KKD/RIOSV/2014/noemvri_otchet.doc              
 

 
 
Текст: За месец ноември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 1 647 проверки на 1 447 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са 
дадени 658 предписания. Съставени са 72 бр. актове, от които 6 са за констатирано неизпълнение на 
дадени предписания. Издадени са 49 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 167 671 лв. 
За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 23 бр. санкции.  
Постъпилите суми по наложени санкции са 172 293.69 лв. 
І. Въздух 
За констатирани нарушения на нормите за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 
изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници са наложени санкции на: „Пътни строежи 
2001“ АД,  гр. Бургас, за обект: асфалтова база,  местността „Пода“  - 283 лв. (РИОСВ Бургас); 
„Топлофикация-Габрово” ЕАД, гр. Габрово – 6 930,94 лв. и „Кроношпан България” ЕООД, гр. Бургас – 2 000 
лв. (РИОСВ Велико Търново); "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, обект КС Провадия – 1 334 лв. (РИОСВ 
Варна);  ТЕЦ София – Изток Топлофикация – София ЕАД – 498 лв. (РИОСВ София). 
От РИОСВ Пловдив са издадени наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции 
на: „Аибо-С“ ЕООД, за това, че не е извършено уведомяване на РИОСВ при промяна на оператора в 
производствена дейност на площадка за производство на дървени въглища - 200 лв.; „Ем Джей Дериз“ 
ЕООД, гр. София, за това, че операторът не е извършил предвиденото в ЗЧАВ уведомление за извършена 
промяна в използваните съоръжения - 500 лв. 
ІІ. Води 
За констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) в потоци отпадъчни 
води, зауствани в повърхностни водни обекти от екоинспекциите в Хасково, Благоевград, Монтана и 
Смолян са наложени санкции на: „Каменица“ АД, Хасково - две еднократни в размер на 1387 и 473 лв. и 
една текуща в размер на 1389 лв.;  „Тексан Медикал“ ЕООД, гр. Сандански - 86 лв. и община Сандански за 
обект ПСОВ - Вълково - 286 лв.; „България Флуорит” ЕООД, гр. София ,обект за добив и обогатяване на 
флуоритова суровина в гр. Чипровци - 770,39 лв.; ”Лъки Инвест Джурково” ЕООД, рудник „Джурково“ - 2 
307 лв. 
От РИОСВ Бургас са наложени имуществени санкции на: община Царево за ПСОВ в с. Варвара и гр. 
Ахтопол за неизпълнение на условия на разрешителни за заустване по 2 000 лв. всяка и на "Ависпал" 
ЕООД за заустване на  отпадъчни води без разрешително - 2 000 лв. 
От РИОСВ Пазарджик е наложена санкция от 5 000 лв. по Закона за водите на „Еко Медет” ЕООД, 
площадка с. Елшица, за нерегламентирано заустване (без разрешително) на дренажни води в р. Луда Яна. 
За неизпълнение на условие от разрешително за ползване на воден обект Черно море за заустване на 
отпадъчни води в повърхностни води от РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция на "В и К" ЕООД, 
гр. Добрич - ПСОВ Балчик, в размер на 2 000 лв. 
От РИОСВ Пловдив е издадено наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в 
размер на 1 000 лв., на „Мони МГ“ ООД за  заустване на отпадъчни води във воден обект, като не са 
спазени индивидуалните емисионни ограничения. 
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За неподдържане на необходимото качество на водата, в съответствие  с нормативните изисквания и 
условията в разрешителното, от на РИОСВ София е издадено наказателно постановление, в размер на 200 
лв., на „ЕФ БИ ТИ“ АД.  
От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Тракия глас България” ЕАД, 
гр. Търговище за това, че на територията на Предприятие за производство на стъкло и стъклени изделия, 
гр. Търговище, дружеството е изхвърлило отпадъчни води в канализационната система на гр. Търговище, 
като са нарушени емисионните норми и изисквания.  
ІІІ. Отпадъци 
За извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение от РИОСВ 
Благоевград е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв. на „СЕРЖ 2013“ ЕООД, гр. Петрич и с 
по 1 400 лв. са глобени три физически лица. 
От РИОСВ Велико Търново е издадено наказателно постановление, в размер на 2 000 лв., на „Континвест” 
ООД, гр. София за неводена отчетност на отпадъците.  
На „Кападокия фрукт” ООД, с. Ветрен дол, от РИОСВ Пазарджик, е наложена имуществена санкция от 1 
400 лв. по ЗУО за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, а с 3 000 лв. е глобен кмета на община 
Пещера за непредприети действия за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани 
места. 
От РИОСВ Плевен, с 300 лв. е глобено физическо лице, за нерегламентирано съхранение на излезли от 
употреба МПС.  
От РИОСВ Русе са издадени наказателни постановления на: община Бяла - 10 000 лв. за допусната 
неправилна експлоатация на депото; „Дани груп 04” ЕООД, гр. Русе - 2 000 лв. за невярна отчетност на 
отпадъците; „Вторични метали Русе” ЕООД, гр. Русе - 10 000 лв. за това, че дружеството не е водило 
отчетна книга за отпадъците и „Маклер – Комерс” ЕООД, с. Брестовене - 1 500 лв.  за допуснато 
нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци. 
От РИОСВ София са наложени имуществени санкции на: „АВТОТИМ“ ЕОOД – 30 000 лв. за извършване на  
дейности по съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без разрешение по ЗУО; „Нике 3“ ООД – 
9 000 лв. за неуведомяване на компетентния орган за промяна в обстоятелствата в издаденото му 
разрешение и неводене на отчетност на отпадъците; „СМФ – Монтаж на инсталации и уредби“ АД – 7 000 
лв. за извършване на дейности по сушене и пелетизиране на неопасни дървесни отпадъци без 
разрешение по ЗУО и „БИО ОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД – 2 000 лв. за неводене на отчетност на отпадъците. 
ІV. Защитени територии и биологично разнообразие 
От РИОСВ Бургас, с по 100 лв., са глобени пет физически лица за: продажба в интернет на диво канарче – 
защитен вид по ЗБР; навлизане в река Ропотамо и улов на риба в резерват "Ропотамо". 
За неспазване на принудителна административна мярка, дадена по реда ЗБР от РИОСВ Велико Търново е 
глобено физическо лице с 800 лв.  
От РИОСВ Варна,  за нарушение на изискванията на ЗЗТ, са наложени имуществени санкции, на 
„Обединение брегове” ДЗЗД – 1 000 лв.; „Енерон” ЕООД - 100 лв. и с 50 лв. е глобено физическо лице. 
През отчетния период, експерти на РИОСВ Пазарджик съвместно с РУ на МВР - Пещера и на специалните 
полицейски сили (жандармерия) от гр. Пловдив, са  провели акция за ограничаване на незаконната сеч в 
резерват „Купена”. На място са унищожени 8 самара, конфискувани са 2 моторни резачки и са съставени 
3 АУАН по ЗЗТ на физически лица от гр. Пещера. 
От РИОСВ Плевен са глобени две физически лица за: нарушаване на режима в в защитена територия - 
пещера "Проходна" – 500 лв. и извършена сеч в имот, попадащ в ЗЗ – 200 лв.  
През отчетния период от експертите на РИОСВ Смолян са извършени шест проверки по сигнали за 
нападения на мечки на селскостопанско имущество в с. Сивино, с. Брезе,  с. Дебеляново, с. Стърница и  с. 
Турян. За един от случаите е установено, че няма категорични доказателства нападението да е извършено 
от кафява мечка.  
V. Комплексни разрешителни 
За неизпълнение на условия от комплексно разрешително от РИОСВ Хасково е издадено наказателно 
постановление за 10 000 лв. на „Марица – 3“ АД, Димитровград. 
VI. ЗООС 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

За неизпълнение на предписания, дадени по реда на ЗООС, са санкционирани: "В и К" ЕООД, гр. Добрич - 
ПСОВ Албена – 5 000 лв. (РИОСВ Варна); „Балканско ехо” ЕООД, с. Кръвеник, община Севлиево – 2 000 лв. 
(РИОСВ Велико Търново) и „Евроледър“ ЕАД – 2 000 лв. (РИОСВ София).   
От РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 10 000 лв., на „Еуроспед“ ЕООД, за 
това, че не са предприети всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии. 
От РИОСВ Велико Търново е издадено наказателно постановление, на стойност 1 000 лв., на „Експал 
България“ АД, гр. Габрово за това че възложителят на инвестиционно предложение не е информирал в 
най-ранния етап за своето инвестиционно намерение компетентния орган. 
Със същата сума, от РИОСВ София, е санкциониран „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за това, че не е 
уведомена инспекцията за допуснато замърсяване на околната среда. 
За неподаване в РИОСВ Шумен на уведомление за инвестиционно предложение по реда на ЗООС 
екоинспекцията е глобила физическо лице със 100 лв. 
VII. ЗЗВВХВС 
От РИОСВ Пловдив е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на „Никас“ ООД за 
неизвършена оценка за безопасното съхранение на опасните химични вещества и смеси.  
VII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
От РИОСВ Бургас е издадена Заповед за налагане на ПАМ „Спиране на ремонтни дейности в границите на 
резерват Ропотамо“ на Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”. 
 
 
 

Източник: projectmedia.bg 
 

Заглавие: През новия програмен период по оперативните програми няма да се финансира изграждане 
на депа за управление на битови отпадъци 
По настоящата ОП "Околна среда" е финансирано изграждането на повече от 20 регионални депа  
 

Линк: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=61249       
       

 

Текст:  През новия програмен период по оперативните програми няма да се финансира изграждане на 
депа за управление на битови отпадъци, съобщи в Аксаково Мариан Герганов, началник отдел в 
Министерството на околната среда и водите. В страната предстои да бъдат закрити много сметища и това 
ще затрудни общините, които трябва да вдигат таксите на населението, за да покриват разходите за 
транспортиране на боклуците, коментира той.  
Герганов посочи, че по настоящата оперативна програма "Околна среда" е финансирано изграждането на 
повече от 20 регионални депа. Четири не са реализирани по различни причини. Те са в Пазарджик, 
Благоевград, Дупница и Провадия, съобщава Дарик. 
Мариан Герганов бе гост на церемония за поставяне началото на изграждането на ново регионално депо, 
което ще обслужва общините Варна, Аксаково и Белослав. Проектът е на стойност 34,4 милиона лева. 
Собственият принос на трите общини е 7,4 милиона лева, като над 93 на сто от сумата поема Варна. 
Проектът е подписан през юли 2012 година, но заради съдебни обжалвания, реалното изпълнение 
започва чак сега, посочи кметът на Аксаково Атанас Стоилов. Той уточни, че до края на октомври 2015 г. 
трябва да приключи първият етап от създаването на новото сметище. В този период трябва да е готова 
клетка с капацитет близо 402 хиляди тона отпадъци, инсталация за компостиране на "зелени" отпадъци 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

от паркове и градини, за рециклиране на строителни боклуци и пречиствателна станция за отпадните 
води.  
В новото депо ще има и контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци. Следващите етапи 
предвиждат изграждането на още две клетки, което ще подсигури трите общини за следващите минимум 
20 години. 
 
 
 

Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Общинският съвет на Добрич прие план-сметка сметка за разходите по сметосъбиране и 
сметоизвозване за 2015 година 
 

Линк:  http://www.focus-radio.net/?action=news&id=798986        
 

 

Текст:  Добрич. На своето редовно заседание Общинският съвет (ОбС) на Добрич прие план-сметка за 
разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 година, предаде кореспондентът 
на Радио „Фокус” – Варна. План-сметката е изготвена въз основа на нормативната уредба у нас. Включва 
разходи по няколко основни дейности - осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи и други; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по два члена от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено 
ползване. Годишният размер на разходите с включен ДДС за 2014 година е в размер на 2 491 926 лева. 
Подготвя се обществена поръчка с предмет “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” с 
прогнозна стойност 2 400 000 лева за година с включен ДДС. В цената е включено осигуряване на съдове 
за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други, събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им. В средата на 
месец март 2015 година изтича концесионният договор, сключен през 2000-та година за услугата 
“Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” в Добрич. Максималният размер на разходите за 
2015 година, който следва да се заложи в план-сметката е 2 420 000 лева. Другата услуга “Оператор на 
депо за неопасни отпадъци при с. Богдан” се осъществява съгласно сключен договор месец май тази 
година въз основа на проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки. Дейностите, 
предвидени в договора включват - приемане на сметоизвозващите автомобили, проверка и регистриране 
на входящите отпадъци; третиране на отпадъците чрез пробутване, разстилане, уплътняване на 
отпадъците с компактор; запръстяване; периодично почистване на ретензионния басейн от наноси и 
поддържане в изправност на електрическите помпи, дренажната и оросителната системи; денонощна 
охрана на обекта; извършване на мониторинг, изготвяне на отчети, водене на записи и изпълнение на 
всички изисквания, заложени в нормативната уредба; поддържане на площадковото осветление, 
стопанския двор, административната сграда, оградата и вътрешните пътища, които са за движение на 
сметоизвозващите автомобили, както и цялата съпътстваща инфраструктура на територията на депото. 
Договорът е сключен за срок от 12 месеца. Общата цена на възложените и извършени услуги, съгласно 
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договорените единични цени не може да надхвърля 1 200 000 лева с ДДС за целия период на действие на 
договора. Съгласно клаузите в него, той може да бъде прекратен преди изтичане на срока му, при 
въвеждане в експлоатация на регионалното депо за отпадъци при с. Стожер. То е в процес на изграждане 
в рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ 
и ще обслужва всички девет общини от региона - град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, 
Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево. Още през 2011 година е сключено Споразумение за 
партньорство между тези общини. Експлоатацията на новоизграденото регионално депо за отпадъци ще 
бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на договора е 60 
месеца, считано от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на 
договора. Максималната стойност на договора е в размер на 12 000 000 лева с ДДС, за една година 2 400 
000 лева. Очакваният разход за Община град Добрич е в рамките на 1 757 400 лева. Останалите разходи 
ще бъдат възстановявани на Община град Добрич от останалите общини, обслужвани от регионалното 
депо въз основа на реално депонираните отпадъци. С решение на ОбС от 26.06.2012 г. е дадено съгласие 
необходимите средства за обезпечаване на собствения принос на Община град Добрич по проект 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” да бъдат осигурени 
чрез таксата за битови отпадъци. Предвид големия размер на съфинансирането по проекта 900 788,80 
лева и невъзможността да бъдат събрани с таксата за битови отпадъци отново с решение на ОбС от 23. 07. 
2013 г., Община град Добрич е сключила договор за дългосрочен кредит с „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД в размер на 1 205 082 лева. В него е включен и собственият 
принос на общината по проекта, който се осъществява. Главницата по кредита ще се издължава на 59 
равни последователни месечни вноски от 25.11.2014 г. до 25.09.2019 г. Погасителната вноска за 2015 
година отнасяща се за частта по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион Добрич” е 179 400 лева, а дължимата лихва - в размер на 40 165 лева. Средствата, необходими 
за погасяване на главницата и лихвите в размер на 219 565 лева, са заложени в план – сметката за 2015 
година. Услугата по почистване на улични платна, площади, алеи, паркови и други територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване, включва следните дейности - метене 
(машинно или ръчно, или комбинирано) на пешеходните зони, тротоарите, пътните регули и детските 
площадки по график, съгласно приоритетността на зоните; миене на улици, тротоари и пешеходни зони 
по график и след възлагане от страна на възложителя; оросяване при температури на въздуха над 300С и 
след възлагане от страна на възложителя; ттъргане на пътни регули и наноси от зимния период – веднъж 
годишно; почистване на издънки от дърветата, намиращи се по тротоарите – съгласно графика за метене; 
почистване на прорасла растителност по тротоарите и пешеходните зони – съгласно графика за метене; 
уборка (почистване от битови отпадъци) на зелени площи общинска собственост (без градски парк, 
дворове на учебни и детски заведения); събиране на листа през листопадния период – от 15 септември 
до 31 декември; почистване на хоризонталните линейни отоци след възлагане от страна на Възложителя; 
почистване на графити, рекламни и агитационни материали след възлагане от страна на Възложителя; 
събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата; почистване на 
сняг от тротоари и пешеходни зони при снеговалеж и зимна обстановка по маршрути, съгласувани с 
възложителя. Всички дейности са с включено извозване на отпадъците до съитветните депа. Общата 
стойност на възложените услуги, съгласно единичните им стойности не може да бъде повече от 2 400 000 
лева с включен ДДС за целия срок на действие на договора – две години, считано от 01.01.2014 година до 
31.12.2015 година. Предвидените средства за следващата година. са 1 200 000 лв. с ДДС. Пълният текст на 
план-сметката за 2015 година е публикуван на сайта на Община град Добрич. 
 
 

 
Източник: tvsatcom.bg 
 
Заглавие: Над 3,2 млн. лв. приход от такса битови отпадъци и цени на услуги очаква Община Асеновград 
за следващата година 
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Линк: http://tvsatcom.bg/news/item/6521-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-3,2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%BB%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B8-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-
%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0            
 

 

Текст: От градската управа очакват през следващата година постъпленията от такса смет в Асеновград да 
са около 2,5 млн. лв., а за общината като цяло – над 3,2 млн. лв. До момента събираемостта е 
сравнително висока и очакваме през следващата година тенденцията да се запази, обясни кметът на 
Асеновград д-р Емил Караиванов. Както вече ви съобщихме, промилът през следващата година няма да 
бъде променян. Той ще остане 2 на 1000. Промяна е предложена в разпределянето на средствата. Една от 
предлаганите промени е свързана със заплащането на определена сума за поддържане на чистотата. Ако 
например имаме имот, който не обитаваме, за него няма да заплащаме такса смет, а такса за 
поддържане на чистотата в района. „Смятаме, че така е редно и справедливо”, коментира 
градоначалникът. Предложенията на Администрацията ще бъдат обсъдени от общинските съветници, а 
какво ще приемат старейшините – ще разберем по време на редовното заседание утре. 
 

 
 
Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: Заловиха крадец на медни съдове в село Писарево 
 

Линк:  http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/560361           
 

 

Текст: Горнооряховски криминалисти разкриха кражба на медни съдове от имот в село Писарево, 
информира великотърновската полиция. Сигналът за извършеното престъпление е получен в 
управлението на 1-ви декември тази година. По данни на тъжителя престъплението е извършено в 
периода от 9-ти до 17-ти  ноември. 
От жилището липсвали медна лозопръскачка, харания, две тави, 3 котлета и около 100 метра 
електрически кабел, намиращи се в избеното помещение. По случая била заведена преписка. След 
проведени действия по разследването криминалистите влезли в дирите на извършителя – 50-годишния 
Й. И. от Долна Оряховица, известен на полицията. 
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Вещите, предмет на кражбата са предадени в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в Горна 
Оряховица. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.   
 
 
 

Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Откраднаха кабели за 6000 лева в Хисар 
 

Линк:  http://www.novini.bg/news/255386-%EE%F2%EA%F0%E0%E4%ED%E0%F5%E0-
%EA%E0%E1%E5%EB%E8-%E7%E0-6000-%EB%E5%E2%E0-%E2-%F5%E8%F1%E0%F0.html               
 

 

Текст: Електрически кабели за над 6000 лева са откраднати в Хисар, съобщиха от ОД на МВР-Пловдив. 
Според първоначална информация за времето между събота и понеделник са откраднати 800 метра 
електрически кабели от 44 междустълбия в парк в града. 
Сигналът за кражбата е на стойност 6400 лева и е получен в Районно управление „Полиция” – Хисар. По 
случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител и работата на 
разследващите продължава. 
 
 
 
 


