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Източник: greentech.bg 

Заглавие: Страните-членки на ЕС се противопоставят на плановете за отлагане на еко-нормите 
 

Линк:  http://www.greentech.bg/archives/57746              
 

 

Текст: Европейските министри на околната среда се противопоставиха на плановете на ЕК д отмени 
законопроектите относно отпадъците и качеството на въздуха. Според еко-министрите, това ще изпрати 
„негативен сигнал“ към света относно амбицията на Европа за ограничаване на изменението на климата. 
Във вторник Европейската комисия реши да отложи своите законодателни планове за 2015 г. с обещание 
да се съсредоточи върху приоритети като работните места и стимулирането на икономиката. 
Като част от стремежа за намаляване на бюрокрацията ЕК планира да оттегли някои предложения, 
направени от предишния изпълнителен орган на ЕС. Това включва и разработките по отношение на 
качеството на въздуха и намаляването на отпадъците. 
Министърът на околната среда Джан Лука Галети на Италия, която е ротационен председател на ЕС, 
обобщи дебата на 28-те държави-членки с твърдението, че повечето министри вярват. че 
законодателство в областта на отпадъците е „абсолютен приоритет“. 
Единадесет министри на околната среда наскоро написаха до Комисията писмо, за да изразят своята 
загриженост по проблема. Сред тях са и Германия и Италия, която прекара голяма част своите неговите 
шест месеца „зад кормилото“ в работа по проекта за отпадъците. 
Част от иновативната индустрия, включително производителят на електроника Philips, също дадоха своята 
подкрепа за закона, който търси преход към икономика, основана повече на рециклиране и намаляване 
на отпадъците. 
Галети току-що се върна в Брюксел от срещата на ООН в Лима, която се състоя в края на седмицата и 
постигна скромен напредък към новото глобално споразумение относно изменението на климата, което 
трябва да бъде постигнато в Париж в края на 2015 г. Галети заяви, че оттеглянето на проекта на закон за 
отпадъците „би било в противоречие с това, което направихме в Лима“. 
 
 

 
Източник: shumen.topnovini.bg 
 
Заглавие: Приеха план-сметката за чистота на Шумен за 2015 г. 
 

Линк:  http://shumen.topnovini.bg/node/560752             
 

 

Текст: Механизъм, по който да се разработва план-сметката за чистота на Шумен всяка година, обедини 
съветниците в града и те приеха заложените суми от администрацията за 2015 година. “За” гласуваха 34 

http://www.greentech.bg/archives/57746
http://www.greentech.bg/archives/57746
http://shumen.topnovini.bg/node/560752


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

общински съветници, Веселин Панайотов и Стоян Весков бяха “против”, Антон Попов гласува “въздържал 
се”. 
Механизмът бе изработен от работна група включваща представители на общинската администрация, 
финансисти от общинския съвет и концесионера “Титан БКС” Шумен. 
“Задачата ни бе да се разработи механизъм, по който да се изработва план-сметката, а не в зала или по 
комисии да стават пазарлъци” коментира Христо Дечев. “И понеже концесионерът същ участва в 
работата, вече няма как да откаже заложените суми”, добави още Дечев и допълни, че парите за “Титан – 
БКС” през 2011 години са били 3 млн. 960 хил. лв. без ДДС, а за 2015 са 3 819 760 лв. без ДДС. 
В разработения механизъм е заложено как да се определя динамиката на план-сметката.  Върху 
динамиката оказват влияние минималната работна заплата и цените на горивата. Третият аспект е 
свързан с т.нар. еднократни разходи. Заложените разходи за 2014 година отпадат от сметката за 2015 г. В 
механизма е заложено еднократните разходи да се приспадат от едната година и да се добавят следваща 
ако има такива.   
Така бе прието община Шумен да заложи 7 724 930 лв. за дейности по чистотата през 2015 година. 3 819 
760 лв. без ДДС са предвидени за концесионера „Титан БКС”. 
За сметопочистването в селата, където контейнерите се извозват два пъти месечно през летните месеци и 
веднъж на месец през зимата, заложената сума е 617 603 лв. с ДДС. 
В план-сметката фигурират също така и 840 000 лв. такса по Наредбата за  отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци, както и други 45 хил. лв. отчисления. Други 83 000 лв. се залагат за доплащане 
на отчисления за количествата депонирани отпадъци за тази година, поради промяната на нормативната 
уредба в начина на превеждане на средствата в набирателната сметка към РИОСВ - Шумен от тримесечно 
на ежемесечно заплащане. 
955 000 лв. администрацията включва в план-сметката за други дейности по чистотата, като увеличеният 
размер на средствата е вследствие на ръста в размера на отчисленията за тон депониран отпадък от 660 
000 лв. на 840 000 лв., както и на заложените разходи за сепариране на отпадъците. 
Сепарирането на битовите отпадъци е наложително да се извършва, тъй като постигането на целите за 
2016 година за 25% рециклиране на отпадъци от хартия, пластмаси и стъкло, ще доведе до намаляване 
наполовина на отчисленията за тон депониран отпадък. Освен това разделното събиране на 
биоразградимите отпадъци и  третирането им с дробилки ще направи възможно и  пълното отпадане на 
плащане  на отчисленията. За догодина остава без изменение такса „Битови отпадъци” за град Шумен и 
кварталите „Дивдядово”, „Макак” и „Мътница” в размер на 4.0 на хиляда върху данъчната оценка на 
юридическите лица и нежилищните имоти на физическите лица. Няма да има промяна и на таксата за 
жилищните имоти – 1.5 на хиляда върху данъчната оценка, като Общината планира през 2015 година да 
заработи информационна система за управление на отпадъците, както и он-лайн връзка с Регионалното 
депо за неопасни отпадъци. С инсталиране на системата „Депо инфо” ще се подобри качеството и 
количеството на информацията и възможността за осъществяване на пряк контрол. 
 
 
 

Източник: burgasnews.com 
 

Заглавие: Уволниха шефа на РИОСВ, сменят го с  човек на НФСБ 

 
Линк: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/81234-uvolniha-shefana-riosv-smenyat-go-s-chovek-na-
nfsb        
       

http://www.burgasnews.com/novini-burgas/81234-uvolniha-shefana-riosv-smenyat-go-s-chovek-na-nfsb
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Текст:  Директорът на бургаската екоинспекция Антоний Иванов е уволнен, научи BurgasNews. Мотивите 
за освобождаването му не са известни, но се препдолага, че считаният за човек на ДПС ще бъде сменен 
от човек на НФСБ. Като най-коментирано име се спряга това на еколога Здравко Сталев. Той е общински 
съветник. Работил е в опитната станция по дъбовите гори. Има изследване, наречено " Проучвания върху 
видовия състав на вторичните насекомни вредители, атакуващи широколистните горски култури в 
Странджа".   
Антоний Иванов не вдига мобилния си телефон, за да направи коментар. Още преди 2 месеца се 
заговори за уволнението на Иванов заради скандалното становище на екоинспекцията за проекта на 
софийската фирма „Макси I” в местността Карадере. Тогава РИОСВ-Бургас излезе със становище, че не е 
нужна Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) за мегапроекта - луксозен къмпинг на площ от 
166 дка. Това предизвика поредица от протести на природозащитници. Лично екоминистърът в 
служебното правителство Светлана Жекова тогава изрази несъгласие с РИОСВ-Бургас и настоя да се 
направи ОВОС. След тов бе съобщено, че все пак оценка на въздействието ще се направи. 
В момента тече процедура по смяна на началниците на екоинспекциите в цялата страна. Иванов бе 
назначен по време на правителството на Орешарски, като замени Добрина Стоилова - и двамата, сочени 
за близки до ДПС. Предшественикът им, Бойчо Георгиев от ГЕРБ пък води дела срещу своето уволнение 
от страна на бившия екоминистър Искра Михайлова. 
 

 
 
Източник: karlovo.tv 
 
Заглавие: Важно: Намалиха таксите за битови отпадъци в Карлово 
 
Линк: http://www.karlovo.tv/vazhno-namaliha-taksite-za-bitovi-otpadatzi-v-karlovo             
 

 

Текст: По докладна записка, внесена от кмета Емил Кабаиванов,  съветниците в Карлово приеха, 
жителите на  общината да ползват намаления за такса битови отпадъци, което се прави за първи път. 
Такса битови отпадъци ще бъде намалена в случаите: 
1. За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 %, таксата за 
битови отпадъци се намаля с 25% . Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение по този 
член, чрез данъчна декларация,  която подават в срока по чл.14, ал.1 от ЗМДТ. Към декларацията 
прилагат копие от Решението на ТЕЛК”. Желаещите да ползват облекчението, следва да представят 
Решението на ТЕЛК в отдел ”Местни данъци и такси“ при Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул. 
”Парчевич” №А. 
2. За имот, който е основно жилище на лице, ползващо социална помощ, таксата за битови отпадъци се 
намаля с 25 %. Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение по този член чрез представяне 

http://www.karlovo.tv/vazhno-namaliha-taksite-za-bitovi-otpadatzi-v-karlovo
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на Удостоверение от Дирекция  „Социално подпомагане” гр. Карлово”. За да може да ползват това 
намаление тези лица,  следва да представят в отдел ”Местни данъци и такси “ при Община Карлово на 
адрес: гр. Карлово, ул.”Парчевич” №АУдостоверение от Дирекция  „Социално подпомагане” гр. Карлово”. 
Тези промени влизат в сила от 2015 г., след изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово. Другите точки 
от дневния ред, които съветниците приеха са свързани с вътрешни компенсаторни промени в бюджета на 
Общината, както и докладни записки за разпореждане с общинско имущество. В началото на днешното, 
последно за годината заседание на Общинския съвет, коледарчета от ЦДГ „Слънце” изненадаха 
съветниците с коледно-новогодишна програма, а кметът и председателят на Общински съвет ги дариха с 
паричка и лакомства. 
 
 
 

 
Източник: informirash.me 
 

Заглавие: Жителите на Стожер не бяха освободени от такса битови отпадъци 

 

Линк:  http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/regionalni/24450-zhitelite-na-stozher-ne-byaha-
osvobodeni-ot-taksa-bitovi-otpadatzi             
 

 

Текст: Жителите на Стожер, там, където от новата 2015 г. ще влезе в експлоатация депото за битови 
отпадъци, няма да бъдат освободени от такса смет за 2015 г. Това решение бе взето днес на последната 
за 2014 г. сесия на Общински съвет на община Добричка. Точката бе втора в дневния ред на заседанието 
и дебатите по нея отнеха близо 1/3 от времето, необходимо за провеждане на цялата сесия. Първото 
предложение направи общинският съветник Петър Желев от БСДП, който предложи жителите на Стожер 
да бъдат освободени от такса битови отпадъци, като обезщетение за това, че на територията на тяхното 
селище се намира депото. Неговата съпартийка Славка Петрова го подкрепи, като се изказа ласкаво за 
предложената план-сметка за разходите за дейност „Чистота" за 2015 г. по населени места от страна на 
кметското ръководство, която, според нея, се доближава малко повече до Закона за местни данъци и 
такси. Тя подчерта, че промила от 4.4 % се запазва, но се увеличават с 64 000 лв. разходите за 
сметосъбиране и с 42 000 лв. разходите за обработване на отпадъците. За сметка на това разходите за 
почистване на нерегламентираните сметища са с 34 000 лв. по-малко, което г-жа Петрова определи като 
постижение и крачка напред в усилията на общинското ръководство по отношение управлението на 
отпадъците на територията на общината. 
Сметището в Стожер ще е от нов тип и не е нужно да се освобождават напълно жителите на селото, 
категорично се противопостави на предложението Донко Марев от БСП. Той предложи частично 
обезщетение на живеещите в близост до депото за битови отпадъци, защото в противен случай общината 
ще загуби голяма сума пари. От отговора на зам.кмета Дико Иванова стана ясно, че споменатата сума 
възлиза на 36 000 лв. и общинските съветници трябва да предложат вариант как и откъде тези пари да 
бъдат покрити. В крайна сметка и председателят на Общински съвет Петър Петров изрази съмнение, че 
сметището в Стожер ще стартира в началото на 2015 г. и предположи като най-реален срок средата на 
юни, а през това време ще продължи да действа сметището в Богдан, така, че ако бъдат освободени 
стожерци от такса битови отпадъци – половината от сумата няма да се употреби правомерно. 

http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/regionalni/24450-zhitelite-na-stozher-ne-byaha-osvobodeni-ot-taksa-bitovi-otpadatzi
http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/regionalni/24450-zhitelite-na-stozher-ne-byaha-osvobodeni-ot-taksa-bitovi-otpadatzi
http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/regionalni/24450-zhitelite-na-stozher-ne-byaha-osvobodeni-ot-taksa-bitovi-otpadatzi
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При гласуването едва трима души бяха „за" освобождаването на жителите на Стожер от такса битови 
отпадъци, един бе „против", а останалите се въздържаха и предложението не се прие. 
 
 
 

Източник: balkanec.bg 
 

Заглавие: Не мина искането на опозицията за преработване план-сметката за битови отпадъци, поради 
съображения за незаконосъобразност 

 
Линк:  http://www.balkanec.bg/ne-mina-iskaneto-na-opozitsiyata-za-prerabotvane-plan-smetkata-za-bitovi-
otpadatsi-poradi-saobrazheniya-za-nezakonosaobraznost-24102.html            
 

 

Текст:  1 830 274,00 лева. е размерът на приходите в план-сметката за осигуряване на дейностите по 
управление на битовите отпадъци за 2015 г, които утвърди Общински съвет днес. Разходната част на 
план-сметката претърпя корекции: За услугата по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до регионалното депо първоначално предвидените 600 хил.лв. скочиха на 608 хол.лв. За услугата по 
обезвреждане на битовите отпадъци в депото,вкл. и съответен размер за отчисления по ЗУО, съветниците 
намалиха сумата от 506 847,00 лева на 370 хил.лв. Сумата от  723 427,00 лева за   услугата „поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване" също бе намалена на 505 хил.лв. 
Общински съвет утвърди миналогодишните размери на таксите за битови отпадъци в промили за 2015 
година за всички населени места в общината, както следва: 
1.     за недвижимите имоти с жилищно предназначение - 2 /две/ на хиляда в т.ч.: 
•         за сметосъбиране и извозване - 1.0 на хиляда, 
•         за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци - 0,3 на хиляда, 
•         за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,7 на хиляда. 
2.    за недвижимите имоти с нежилищно предназначение собственост и/или с учредено 
право на ползване на физически лица - 6.00/ шест/ на хиляда в т.ч.: 
•    за сметосъбиране и извозване - 3,0 на хиляда, 
•    за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци - 0,9 на хиляда, 
за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 2,1 на хиляда. 
3. за недвижимите имоти с нежилищно предназначение собственост или с учредено право на 
ползване/концесия на юридически лица , с изключение на училищата , както следва: 
4.       юридически лица със средно списъчна численост на персонала до 500 души - 6.00 на 
хиляда в т.ч.: 
•         за сметосъбиране и извозване - 3,0 на хиляда, 
•         за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци - 0,9 на хиляда, 
•         за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 2,1 на хиляда. 
5.       юридически лица със средно списъчна численост на персонала от 501 до 600 души - 
8.00 на хиляда в т.ч.: 
•         за сметосъбиране и извозване - 4,0 на хиляда, 
•         за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци - 1.2на хиляда, 
•         за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 2,8 на хиляда. 
6.       юридически лица със средно списъчна численост на персонала над 600 души - 8.5 на 
хиляда в т.ч.: 

http://www.balkanec.bg/ne-mina-iskaneto-na-opozitsiyata-za-prerabotvane-plan-smetkata-za-bitovi-otpadatsi-poradi-saobrazheniya-za-nezakonosaobraznost-24102.html
http://www.balkanec.bg/ne-mina-iskaneto-na-opozitsiyata-za-prerabotvane-plan-smetkata-za-bitovi-otpadatsi-poradi-saobrazheniya-za-nezakonosaobraznost-24102.html
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•         за сметосъбиране и извозване - 4,0 на хиляда, 
•         за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци - 1.3 на хиляда, 
•         за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 3,2 на хиляда. 
7.за училищата - държавна и/или общинска собственост размерът на таксата е 12,24лв. на един 
ползвател-ученик. Броят на учениците за съответната календарна година се определя по данни от 
Сведение за организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от МОМН , а 
информацията се предоставя на дирекция „ Местни данъци и такси „ под формата на справка - 
извлечение от този образец, изготвена от длъжностното лице отговарящо за направление „ образование 
„ в общинската администрация до края на предходната година. 
Решението за промилите влиза в сила от 01.01.2015 година при условие, че Народното събрание приеме 
ЗИД на Закона за местните данъци и такси, с който срокът определен в § 13, ал.1 от ЗИД на ЗМДТ / обн. В 
ДВ, бр.101/2013г./ се изменя от 2015 година на 2016 година. Предвид обстоятелството, че в Народното 
събрание е внесен нов проект на Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ, съгласно който срокът за 
разработване на методиката и внасянето на проекта за изменение на чл.66 и чл.67 се продължава до 
30.03.2015 г., съответно срокът за влизане в сила на разпоредбите свързани с промяна на основата за 
определяне на такса битови отпадъци се променя от 2015г .на 2016г. По този начин се създава 
възможност и през 2015 г. да се прилагат досега действащите норми. 
По време на обсъждане на Докладната записка от опозицията настояха тя да бъде оттеглена за 
преработване, тъй като по думите на съветника Иван Гавалюгов с нея ще се извърши повторно 
закононарушение в предвид на окончателния доклад на Сметната палата, която констатира отклоняване 
на средства от такса смет за ремонт и възстановяване на улици, което е незаконосъобразно. 
Кметът Георги Георгиев попита Гавалюгов знае ли на коя страница от доклада е срещнал думите 
„злоупотреба, нанесена щета или отклоняване на средства”. Съветникът се коригира с думата „нецелево”, 
с която Георгиев репликира, че това не означава незаконосъобразно.  Адв.Христо Якимов посочи, че ако в 
план сметката има заложени средства за ремонт на улици, би било редно да се извадят от нея. Д-р 
Марияна Горгачева попита неколкократно адв.Стоянов, който консултира дейността на Общински 
съвет,дали това трябва да се направи. Той отговори,ч е решенията взимат съветниците и той няма право 
да играе ролята на арбитър.  Д-р Горгачева обяви междувременно, че 13 е броят на общините в България, 
за които има данни, че неправомерно са отклонили средства от такса смет за други дейности. 
След като вносителя – кметът Георги Георгиев направи предложение за промяна в точка 5 от разходната 
част на план-сметката с гласовете на 17 съветници „за” , докладната записка бе приета. Предложението 
на опозицията за връщането й за преработване бе отхвърлено- за гласуваха 10 съветници, против – 11. 
 
 
 

Източник: portal-silistra.eu 
 

Заглавие: Размерът на такса битови отпадъци в община Силистра остава непроменен   

 
Линк:  http://www.portal-silistra.eu/index.php?op=news&id=4346&title=Razmerut-na-taksa-bitovi-
otpaduci-v-obshtina-Silistra-ostava-nepromenen            
 

 

Текст:  Размерите на такса битови отпадъци и данък смет остават непроменени за 2015 г. за жителите на 
община Силистра. Това решиха общинските съветници на редовното си заседание днес. Одобрена бе и 

http://www.portal-silistra.eu/index.php?op=news&id=4346&title=Razmerut-na-taksa-bitovi-otpaduci-v-obshtina-Silistra-ostava-nepromenen
http://www.portal-silistra.eu/index.php?op=news&id=4346&title=Razmerut-na-taksa-bitovi-otpaduci-v-obshtina-Silistra-ostava-nepromenen
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бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 г.   Община Силистра ще поеме дълг за 
осигуряване на финансиране по проект „Зелена и достъпна градска среда - град Силистра“ , изпълняван 
от община Силистра по оперативна програма „Регионално развитие“. Той е на стойност 1 840 000.00 лв. за 
срок от 12 месеца от датата на подписване на договора.   Мостовото финансиране е необходимо за 
обезпечаване на предвидените предварителни плащания по всички строително-ремонтни 
дейности.   Общинските съветници утвърдиха списък на таксиметровите стоянки за наемане на лек 
таксиметров автомобил на територията на община Силистра. С 2 000 лв. ще бъде подпомогнат Петър 
Пламенов Скорчелиев, ученик от 12 клас на ПМГ „Св. Климент Охридски“ по повод участието му в 
световно състезание по математика в САЩ.   
 
 

 
Източник: dgpazar.eu 
 

Заглавие: "Еко-полиция" ще дава отпор срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци 

 
Линк:  http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=15520             
 

 

Текст:  "Еко-полиция" към структурата на сега действащата "Общинска охрана" обмислят да обособят 
властите в Димитровград. Замисълът е новото звено да окаже сериозен отпор при пресичане на 
порочните практики за нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци.  
Проблемът е особено остър по малките населени места, съгласиха се днес съветниците в местния 
парламент с констатацията на селските кметове. Като секретар на действащата към ОбС постоянна 
комисия "ТСУ, строителство и комунални дейности", Иво Георгиев изяви готовност идеята да бъде 
детайлно обсъдена със зам.-кмета Светослав Стойков за предприемане на съответните структурни 
промени.  
"Положението е критично! Вече има множество незаконни микро-сметища. Редно е това да спре!", 
алармира кметицата на с. Бряст Латка Латева. По нейни наблюдения, машините на фирмата-концесионер 
по чистотата минавали да почистват бункерите веднъж седмично. За Латева и съселяните й обаче, 
подобна цикличност била крайно недостатъчна, което подтиквало и мнозина да погазват общинските 
разпоредби.  
За Иво Георгиев проблемът би могъл да намери своето решение и чрез популяризиране на разделното 
събиране на отпадъците. Това, според него, би улеснило сметосъбирането и икономисало от дължимата 
такса "Смет". Пример съветникът даде с Община Харманли, където поощряването на разделното 
събиране вече давало своите положителни резултати.  
Междувременно днес приета с мнозинство бе подготвената от администрацията план-сметка за 
разходите по дейностите за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци за 
2015 г.  
 
 
 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Кражба на кабели остави без ток софийския кв. "Ботунец" 

http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=15520
http://dgpazar.eu/index.php?page=News&id=15502
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Линк:  http://www.mediapool.bg/krazhba-na-kabeli-ostavi-bez-tok-sofiyskiya-kv-botunets-
news228499.html              
 

 

Текст: Кражба на кабели остави жители на софийския квартал "Ботунец" в нощта срещу четвъртък, 
съобщиха от компанията ЧЕЗ, чиито съоръжения са пострадали. 
Неизвестни лица нахлули във възлова станция в квартала и запалили автомобилни гуми. Пожарът довел 
до авария в съоръжението, кварталът останал без ток и възползвайки се от тъмнината, крадците са 
проникнали в трафопост на ЧЕЗ и изнесли 30 метра медни кабели. 
Екипите на мрежовия оператор реагирали веднага след установяване на аварията и към 4 ч. 
електрозахранването в по-голямата част на квартала е било възстановено. След подмяна на кабелите 
всички клиенти вече имат ток. 
Работата по подмяна на откраднатите кабели продължи и по-късно и към момента всички клиенти имат 
ток. Служители на компанията отстраняват щетите в запалената възлова станция. 
“Кражбите и вандализмът върху съоръжения ощетяват пряко крайните потребители на електроенергия, 
като причиняват прекъсване на захранването и отклоняват ресурс, който в противен случай компанията 
ще вложи в подобряване на услугата. Посегателствата непрекъснато зачестяват и основната причина за 
това е липсата на ефективни наказания срещу подобни престъпления в настоящата нормативна уредба“, 
каза Виктор Станчев, директор "Експлоатация и поддържане“ в "ЧЕЗ Разпределение България", цитиран в 
съобщението. 
От началото на годината до момента заради кражби са подменени близо 80 000 метра кабели средно 
напрежение, а от трансформатори на компанията са източени 44 тона трансформаторно масло. 

http://www.mediapool.bg/krazhba-na-kabeli-ostavi-bez-tok-sofiyskiya-kv-botunets-news228499.html
http://www.mediapool.bg/krazhba-na-kabeli-ostavi-bez-tok-sofiyskiya-kv-botunets-news228499.html

