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Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Съдът върна Пламен Ангелов като шеф на РИОСВ-Перник, предишният началник Борисов 
забъркан с подкуп от 2000 лв. 
 

Линк: http://viaranews.com/2015/01/15/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-
%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-
%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0/   
             

 

Текст:  Бившият шеф на пернишката екоинспекция Пламен Ангелов отново влезе в директорския кабинет 
на РИОСВ. Той бе освободен на 1 август 2013 г. заедно с директорите на още 15 екоинспекции в страната, 
докато бе в платен отпуск. Тогава бяха уволнени и началниците на четирите басейнови дирекции и 
шефовете на трите национални парка. 
Бившият шеф поведе съдебна битка за уволнението. Ангелов атакува заповедта за освобождаването в 
Софийския районен съд и загуби на първа инстанция, но окончателната победа все пак бе негова. 60-
годишният Пламен Ангелов е кореняк перничанин. Завършил е Пловдивския университет, той бе шести в 
листата на ГЕРБ за народни представители в 43-тия парламент от 14-ти пернишки многомандатен 
избирателен район. След уволнението му близо година ръководният пост бе вакантен, след това той бе 
зает от Огнян Борисов, чиято специалност – публична администрация, няма нищо общо с екологията. 
Работилият в Гранична полиция и на летище „София“ Борисов бе отстранен от поста, след като бе 
нарочен за участие в публичен скандал с подкуп. Според изтекла в медиите информация, която бе 
премълчана от пресцентъра на МВР, на 21 октомври м.г. малко след обяд 39-годишният мъж заедно с 
неговия служител Ивайло Шопски са задържани от „Криминална полиция“ в района на караулката при 
Владая. Спецполицаите открили в автомобила белязани банкноти на обща стойност 2000 лева. Парите 
били част от поискан подкуп от 10 000 лева от радомирската фирма, за да не налага на собствениците й 
актове за установени вредни емисии. Ден по-късно от пресцентъра на МВР признаха, че е имало 
специализирана полицейска операция, проведена от служители на ГД “Криминална полиция” във връзка 
с водено разследване за поискан подкуп, при която двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. 
Образувано е било досъдебно производство по чл. 302 от НК под прякото наблюдение на Окръжна 
прокуратура – Перник. 
По-късно бившият директор на РИОСВ в Перник Огнян Борисов заяви, че не е хващан с подкуп – нито в 
него, нито в колата му са намирани пари, не бил правен обиск и в дома му. Според него бил натопен от 
група индустриалци, защото щели да отнесат сериозен акт. 
 
 
 

Източник: bgnes.com 

Заглавие: Смениха шефа на РИОСВ-Русе, подозират корпоративни интереси 
 

Линк:  http://video.bgnes.com/view/53033                      
 

http://viaranews.com/2015/01/15/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0/
http://viaranews.com/2015/01/15/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0/
http://viaranews.com/2015/01/15/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0/
http://viaranews.com/2015/01/15/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0/
http://video.bgnes.com/view/53033
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Текст:  Директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води в Русе Дауд Ибрям от днес вече 
не е на работа. Той е бил освободен в петък със заповед на екоминистъра Ивелина Василева без мотиви, 
по чл.19, ал.5 от Закона за администрацията, който гласи "по преценка на ръководния орган". Въпреки 
това се смята, че зад освобождаването му се крият не толкова политически мотиви – Дауд Ибрям е бивш 
областен председател на ДПС, а по-скоро корпоративни интереси, засегнати от действията му като шеф 
на екоинспекцията. 
На пресконференция днес Дауд Ибрям изрази категоричното си несъгласие с обявените вчера от 
министър Василева в ефира на БНР мотиви за смяната му. Според нейните думи той е бил освободен 
заради забавени преписки – нещо, което не му е било казано при връчването на заповедта. "Това са, 
меко казано, недостоверни и непроверени информации. Не приемам тези твърдения и заявявам, че в 
РИОСВ-Русе няма неприключили преписки. Напротив, при встъпването си в длъжност аз заварих такива от 
2010 и 2011 г., които приключихме", каза Дауд Ибрям. Той обмисля да заведе иск срещу министър 
Василева за тези нейни думи. 
Бившият директор на РИОСВ-Русе не отрече вероятността освобождаването му да е свързано с твърдите 
му действия срещу едно от предприятията, които бяха основни замърсители на въздуха през последните 
години. Той призна, че е имало препоръки и искания да не се проверява толкова стриктно. Дори в дните 
преди Нова година е писал доклад с обяснения пред екоминистерството, като последните му 
допълнителни разяснения са дадени дни преди свалянето му. 
Става дума за френския завод за автомобилни части "Монтюпе", който бе принуден от екоинспекцията да 
затвори жалузите си, от които излизаше зловонен въздух и тровеше няколко квартала. Заводът монтира 
на тяхно място вентилатори, заради което бе глобен от РИОСВ. "Монтюпе" водят две дела срещу тези 
решения на екоинспекцията, но до този момент съдът се е произнесъл в полза на РИОСВ. 
 
 

 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Община Враца заделя 24 бона за кофи за отпадъци 
 

Линк:  http://konkurent.bg/article/37364/obshtina-vraca-zadelia-24-bona-za-kofi-za-otpaduci                          
 

 

Текст: Врачанската управа задели 24 500 лв. за покупка на съдове за битови отпадъци. С част от парите 
ще се осигурят резервни части за комплектоване на контейнери тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м. Местната 
управа вече стартира процедура за избор на доставчик. Оферти ще се приемат до 16 януари, като ще 
бъде избрана тази, с посочена най-ниска цена в нея. 
„Изделията, които ще ни бъдат предложени трябва да са нови. В офертата си участниците в процедурата 
трябва да представят каталог или фотографски снимки на съдовете. Впоследствие при доставката  трябва 
да бъдат придружени със сертификат за качество, гаранционна карта и указания за монтаж“, уточниха от 
врачанската администрация. 

http://konkurent.bg/article/37364/obshtina-vraca-zadelia-24-bona-za-kofi-za-otpaduci
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Съдовете, които ще се купят ще са 250 на брой, тип „Кука” с обем 0.11 куб.м. Необходимите резервни 
части за комплектоване на контейнерите „Бобър” пък са ходови колела със и без спирачки, капаци, 
пружини и втулки за тях. 
 
 
 

Източник: lovechtoday.eu 
 

Заглавие: Бившият хлебозавод е превърнат в незаконно сметище! 
 

Линк: http://lovechtoday.eu/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B2-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0/                         
 

 

Текст:  По сигнал на граждани за изхвърлени отпадъци, проверка на „Ловеч днес“ потвърди грозната 
гледка . Бившият хлебозавод, по-точно останките от него, са превърнати в незаконно сметище! 
Повече от очевидно е удобството, на територията на полуразрушената сграда, граждани и фирми да 
изхвърлят своите строителни, битови и отпадъци от своята търговска дейност. Имота е частен, намира се 
на удобно място и на никой не му дреме какво става там. 
Едва ли сред останките от разрушената и ограбена през годините от ромите сграда, някой ще се вторачи 
какво има в двора й. Ясно е, че ловчалии не искат да спазват общинските наредби и да плащат  за 
изхвърлените от тях отпадъци, но все пак, правилата приети от Общински съвет Ловеч са за това, за да се 
спазват! 
Но както биха казали по-черногледите ни читатели: „То всичко друго ни е наред, сега за незаконните 
сметища ще мислим!“, вероятно нищо няма да бъде направено по въпроса. 
А ако никой не си мръдне пръста, скоро боклуците на депото ще намалеят драстично, защото площта на 
незаконно сметище в частния имот е огромна и може да поеме хиляди тонове, всякакви отпадъци! 

 
 
 
Източник: segabg.com 
 

Заглавие: Полицай застреля ром-крадец на кабели 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=642143                             
 

 

Текст: Служител на Транспортна полиция е застрелял крадец на кабел снощи, съобщи БГНЕС. Инцидентът 
станал докато двама роми разкопавали кабел край жп линията Баня-Разлог. 43-годишният полицай Иван 

http://lovechtoday.eu/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0/
http://lovechtoday.eu/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0/
http://lovechtoday.eu/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0/
http://lovechtoday.eu/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0/
http://www.segabg.com/article.php?id=642143
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Л. се опитал да ги арестува, но след като един от крадците тръгнал срещу него с брадва, стрелял в главата 
му.  
По неофициална информация полицаят първо стрелял предупредително във въздуха. 35-годишният баща 
на три деца починал малко, след като бил прострелян. Той е криминално проявен, имал няколко присъди 
за кражби.  
В момента в ромската махала на село Баня е спокойно, полицейска кола без опознавателни знаци с 
двама служители на РУП-Разлог охранява дома на служителя на Транспортна полиция. По неофициална 
информация служителят на Транспортна полиция задържан. На този етап няма никаква официална 
информация за убийството - нито от пресцентъра на ОДМВР, нито от Окръжна прокуратура. 
 

 
 
Източник: newsbp.com 
 

Заглавие: Задигнаха оптичен кабел в Казанлък 
 

Линк:  http://newsbp.com/archives/9820                    
 

 

Текст:  На 13 януари в РУП – Казанлък е получен сигнал за това, че до разклона на околовръстния път от 
Казанлък за София е установена липса на телефонни кабели. На мястото е изпратен екип, който извършва 
оглед  и установява, че неизвестно лице е срязало и извършило кражба на 25 м действащ 
съобщителен  оптичен кабел на интернет  и 25 м недействащ меден кабел, всичко на обща стойност 
около 900 лв. По случая е полицейското управление в Казанлък е образувано досъдебно производство. 
 
 

 
Източник: news.burgas24.bg 
 

Заглавие: Спипаха съмнителни бургазлии да копаят кабел до жп линия 
 

Линк:  http://news.burgas24.bg/535800.html                     
 

 

Текст: Вчера, около 12.15 ч. във Второ Районно управление "Полиция" - Бургас, е получено съобщение за 
двама мъже със съмнително поведение, намиращи се в близост до жп линията до подстанция - Лозово, 
които копаели изкоп и вадели намиращия се в земята кабел. Задържани са криминално проявените А.Г., 
59-годишен и Д.Б., 41-годишен, и двамата от Бургас. По случая е образувано бързо полицейско 
производство. 
 
 

http://newsbp.com/archives/9820
http://news.burgas24.bg/535800.html
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Източник: gabrovonews.bg 
 

Заглавие: Половин кола “потегли” към пункт за изкупуване на метали 
 

Линк: http://www.gabrovonews.bg/news/81838/                              
 

 

Текст: В сряда, около 15:50 часа, в дряновската полиция бил подаден сигнал, че две лица превозват с 
каруца предната част от купе на лек автомобил към пункт за изкупуване на черни и цветни метали. 
На мястото веднага бил изпратен автопатрулен екип, който установил двама мъже – на 53 и на 56 години 
от Дряново. След проведен разговор лицата посочили къде се намира и другата част от купето на 
автомобила. 
Извършен бил оглед, при който било установено, че се касае за лек автомобил “Ситроен 3X”, собственост 
на 47-годишен дряновец. 
По случая в РУП Дряново е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.195 
ал.1 т.4 от НК. 
 

 
 
Източник: burgas24.bg 

Заглавие: Хванаха бияч на пазач на пункт за скрап 
 

Линк:  http://news.burgas24.bg/535801.html                         
 

 

Текст: В резултат на полицейските действия на служители от Четвърто Районно управление "Полиция" - 
Бургас по отношение побоя, нанесен на 55-годишен пазач на пункт за изкупуване на черни и цветни 
метали, разположен в местността «Капчето" край к-с «Меден рудник», осъществена на 12.12.2014 год., е 
установен извършителят на деянието. Това е 36-годишният М.К. от Бургас. Работата по случая 
продължава. 
 
 

http://www.gabrovonews.bg/news/81838/
http://www.gabrovonews.bg/news/81838/
http://news.burgas24.bg/535801.html

