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Текст:  За месец декември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 1 128 проверки на 992 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са 
дадени 283 предписания. Съставени са 60 бр. актове, от които 7 са за констатирано неизпълнение на 
дадени предписания. Издадени са  74 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 204 820 лв. 
За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 31 бр. санкции.  
Постъпилите суми по наложени санкции са 397 612.10 лв. 
І. Въздух 
За непредставен годишен отчетен доклад за проведен собствен мониторинг и неизмерени показатели за 
шум в околната среда  и качество на атмосферния въздух от РИОСВ Перник е наложена  имуществена 
санкция, в размер на 2 000 лв., на кариера Студена ООД. 
За непроведени СПИ са санкционирани: "Силва Ууд" ЕАД, гр.Ловеч – 500 лв. (РИОСВ Плевен); „МБАЛ-
Тутракан” ЕООД, гр. Тутракан – 200 лв. и „Експрес сервиз” ООД, гр. Русе – 200 лв. (РИОСВ Русе). 
От РИОСВ Пловдив е наложена еднократна санкция, в размер на 67 лв., на „Агриндо“ ЕООД, гр. Раковски 
за изпускане на прахо-газови потоци в атмосферния въздух с концентрации на вредни вещества над 
нормите за допустими емисии. 
ІІ. Води 
За констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) в потоци отпадъчни 
води, зауствани в повърхностни водни обекти от екоинспекциите в Благоевград, Враца, Монтана, София, 
Шумен, Бургас и Варна са наложени санкции на: „Дамяница“ АД, с. Дамяница - 612 лв./мес. и „Винарска 
изба – Вила Мелник“ ООД, с. Левуново, общ. Сандански - 457 лв./мес.; “Бургозоне” ЕООД – гр. София, 
“Винарна с хотелски комплекс” в землището на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца - 12,14 лв./мес.; 
„България Флуорит” ЕООД, гр. София за замърсяване на р. Голям Буковец с отпадъчни води, формирани 
от обект Обогатителна фабрика за преработка на флуоритна суровина гр. Чипровци - 1015,94 лв./мес.; 
„Аркус” АД, гр. Лом за замърсяване на р. Лом с отпадъчни води, формирани от обект обособено 
производство в гр. Лом - 26.93 лв./мес. и „Компас” АД, с. Комарево, общ. Берковица, обект за 
производство на месни консерви - 158,43 лв./мес.; „Мина Бели Брег“ - 297,82 лв. /мес., „Еф Би Ти“ АД - 
19,50 лв. /мес. и „Зебра“ АД - 497,09 лв. /мес.; ДП “Кабюк”, гр. Шумен, обект канализационна мрежа на с. 
Коньовец, общ. Шумен и животновъдни ферми в стопанство ДП “Кабюк”- 6 270 лв./мес., “Винекс 
Преслав” АД, гр. Велики Преслав, предприятие за производство и търговия на вино и спиртни напитки - 
240 лв./мес. и  
“СИ ВИ ЕС” ООД, гр. Омуртаг, обект млекопреработвателно предприятие, - 118 лв./мес.; община Средец 
за обект: канализационна система на гр. Средец и ПСОВ „Средец“ - 191 лв./мес., община Руен, за обект: 
канализационна система на с. Люляково, община Руен - 116 лв./мес., „Андела“ АД, гр. Бургас за обект: 
канализационна система на трошачно-миячна сортировъчна инсталация „Горно Езерово“  - 250 лв./мес. и  
„М Инвест БГ“ ЕООД за обект: канализационна система на консервна фабрика „Гълъбец“, с. Гълъбец, 
община Поморие - 81 лв./мес.; “Проучване на добив на нефт и газ” АД, гр. София (за заустване № 7) -  1 
187 лв./мес. и заустване № 6 – 3 729 лв./мес. 
 

http://www.moew.government.bg/?show=11
http://www.moew.government.bg/files/file/KKD/RIOSV/2014/Dekemvri_2014.doc
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За неизвършен собствен мониторинг, през второ тримесечие на 2014 г., от РИОСВ Благоевград е 
наложена имуществена санкция по Закона за водите, в размер на 2 000 лв., на „Агромах“ ЕООД, с. Бело 
поле, общ. Благоевград.  
От РИОСВ Монтана е издадено наказателно постановление, в размер от 1 000 лв., на „България Флуорит” 
ЕООД, гр. София  за изхвърлени неизбистрени отпадъчни води от хвостохранилище „Голям Буковец” към 
обект Обогатителна фабрика за преработка на флуоритна суровина гр. Чипровци. 
От РИОСВ Пазарджик са издадени 4 наказателни постановления, за нарушение на изискванията на Закона 
за водите, на обща стойност 10 000 лв., както следва на: „Биовет”АД, гр. Пещера и „Пако”АД, гр. 
Пазарджик са наложени имуществени санкции от по 3 000 лв. за изпускане на отпадъчни води със 
съдържание, превишаващо ИЕО в разрешителните за заустване на обектите. Санкция от 2 000 лв. е 
наложена за същото нарушение на „БДЖ” ЕООД-ППП-Пловдив. За заустване на отпадъчни води без 
разрешително, на „Елмет” ЕООД, с. Баня, общ. Панагюрище е наложена имуществена санкция от 2 000 лв. 
За допуснато заустване на отпадъчни води с показатели, превишаващи индивидуалните емисионни 
ограничения, от РИОСВ Пловдив са издадени наказателни постановления, с които са наложени 
имуществени санкции на: „Куминяно фрут“ ООД, с. Катуница - 5 000 лв., „Мотокар сервиз – Терзиеви и 
Узунов“ ООД, гр. Пловдив - 2 000 лв. и „Братя Къртеви“ ООД, с. Радиново - 1 000 лв. 
За същото нарушение РИОСВ Стара Загора е санкционирала, с 5 000 лв.,  „Панхим” ООД, гр. Стара Загора. 
От РИОСВ Хасково са издадени наказателни постановления на: Катаржина Естейт“ ЕООД, гр. София 
(винарска изба) за неподдържане на  качеството на заустваните води в съответствие с условията на 
разрешителното за заустване - 1 000 лв. и  „Тера Тангра” ООД- гр. Харманли, винарска изба, за 
неизпълнение на  условие от разрешителното за заустване - 2 000 лв. 
От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на “Херти” АД, гр. Шумен за 
това, че в производствената си база в гр. Плиска не е осигурило непрекъснато нормална експлоатация на 
пречиствателно съоръжение за битово – фекални отпадъчни води.  
За неизпълнено условие от разрешителното за заустване от РИОСВ Велико Търново е наложена 
имуществена санкция, в размер на 2 000 лв. на „Чех - Йосиф Новосад” ООД, гр. Велико Търново. 
За нерегламентирано заустване на отпадъчни води с ферментирали остатъци от грозде (джибри) в 
повърхностен воден обект (дере) от РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., 
на ЕТ “Драгни Йорданов”, с. Орлова могила, а за превишаване на индивидуалните емисионни 
ограничения по показатели сулфати и алуминий екоинспекцията е санкционирала, с 1 500 лв., “Девня 
цимент” АД, гр. Девня. 
ІІІ. Отпадъци 
За нерегламентиран внос (смес от текстилни артикули, в т.ч. употребявани обувки, бельо, кърпи, пердета 
и др.) без предварителна писмена нотификация, РИОСВ Варна е наложила имуществена санкция, в 
размер на 10 000 лв., на ДЗЗД “Шик Шик”. От екоинспекцията са санкционирани и:  “Бляк Сий 
Рисайклинг” ООД, гр. Варна – 9 000 лв. неводене на отчетност и за извършване на дейности с отпадъци, 
които са извън обхвата на издадения регистрационен документ; “Корабно машиностроене” АД, гр. Варна 
– 7 000 лв. за смесване на опасни с неопасни отпадъци при временното им съхраняване. Във връзка със 
съставени актове от РУ “Полиция”, гр. Каварна, с по 1 400 лв., са глобени три физически лица за  
извършване на дейности с ОЧЦМ без издадено разрешение.   
За приемане на отпадъци от лице, което няма документ по чл. 35 от ЗУО, от РИОСВ Перник, с по 7 000 лв., 
са санкционирани "Ровотел Стийл" ООД, гр. Нови Искър и "Диана" ЕООД, гр. Перник, а за неизпълнено 
предписание, дадено по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на "Тора 
Бора" ООД, гр. Радомир. 
От РИОСВ Враца е издадено наказателно постановление, на стойност 2 000 лв., на “БКО” ООД, гр. София, 
площадка за разделно събиране на отпадъци, находяща се в гр. Враца, за водена невярна отчетност за 
отпадъци от опаковки, обслужващи системите за разделно събиране в населените места. 
От РИОСВ Плевен са издадени наказателни постановления на: "Технокороза" АД, гр. Ловеч – 5 000 лв. за 
неизвършена класификация на всички генерирани от дейността на дружеството отпадъци, "Инвестрой-
груп" ЕООД, гр. Левски - 7 000 лв. за нерегламентирано събиране на отпадъци от производствен и 
битов характер, "Микси голд" ООД, гр. Ловеч – 1 400 лв. за нерегламентирано изгаряне на неопасни 
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отпадъци (кабели), "Микси голд" ООД, гр. Ловеч – 7 000 лв. за извършване на дейности по събиране и 
третиране на отпадъци без разрешение по чл.35 от ЗУО, "Нармаг" ООД, гр. Плевен – 1 400 лв. за 
нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци (излезли от употреба гуми, компоненти от моторни 
превозни средства /брони/, отпадъчни изолационни материали, пластмасови туби и др.), "Феникс 
Инверс" ООД, гр. София – 7 000 лв. за неизпълнено условие от разрешението за дейности с отпадъци, ЕТ 
"Камелия Алексиева", с. Български извор – 3 000 лв. за извършване на дейности по събиране и 
съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства, компоненти и материали от ИУМПС на 
неразрешени за това места,  "Радмари груп" ЕООД, гр. Червен бряг -  1 400 лв. за нерегламентирано 
изгаряне на неопасни отпадъци. С 300 лв. е глобено физическо лице за съхраняване на ИУМПС без 
издаден документ по чл. 35 от ЗУО.  
За неводена отчетност за формираните отпадъци от РИОСВ Пловдив са издадени наказателни 
постановления на „Ем Джей Дериз“ ЕООД, гр. София – 4 000 лв. и  „Матака“ ЕООД, Пловдив – 2 000 лв., а 
за неизвършена класификация на производствени и опасни отпадъци е наложена имуществена санкция, 
в размер на 5 000 лв., на „Карат - Перфект“ ЕООД, гр. Пловдив.  
От РИОСВ Шумен са издадени наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на: 
“Техномаркет България” ЕАД, гр. София - 3 000 лв. за това, че на територията на търговски обект в гр. 
Шумен е събирало и съхранявало на открито излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, ЕТ “Агроцентър – Георги Георгиев”, гр. Попово - 1 400 лв. за това, че в с. Дриново, общ. 
Попово, в земеделска база нерегламентирано е изгарял отпадъци от пластмасови опаковки, “Лисец” 
ЕООД гр. Омуртаг - 2 000 лв. за това, че дружеството не е водило отчетност на отпадъците, съгласно 
изискванията на ЗУО, “Марекс” ООД, гр. Търговище  - 1 000 лв. за това, че в качеството си на юридическо 
лице, извършващо дейности с ОЦЧМ, не е подновило банковите гаранции, издадени за дейността му, 
“Рума” ЕООД, гр. Нови пазар - 2 000 лв. за това, че във ветеринарна амбулатория в гр. Нови пазар не е 
водило отчетност на образуваните отпадъци. С 2 000 лв. е глобено физическо лице за непредадени 
излезли от употреба МПС на фирма, притежаваща разрешителен документ по ЗУО. 
За съхраняване и рециклиране на отпадъци от черни метали, без разрешение по ЗУО, от РИОСВ Велико 
Търново е наложена имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Динамо Севлиево” ООД, гр. 
Севлиево. С 1 700 лв. е глобено физическо лице за непредаване на ИУМПС на площадки за съхраняване 
или в центрове за разкомплектоване и за извършване на дейности с ОЧЦМ без регистрация по 
Търговския закон.  
За извършено нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци РИОСВ Русе е наложила имуществена 
санкция, в размер на 1 500 лв., на „Румонт” ООД, гр. Монтана. 
ІV. Защитени територии и биологично разнообразие 
За износ на хайвер от руска есетра, без издадено разрешително по CITES от МОСВ, РИОСВ Варна е 
наложила имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Берьозка Трейдинг” ООД. Имуществена 
санкция от 100 лв. е наложена и на  Държавен културен институт „Културен център „Двореца” за 
осъществяване на дейност в ЗТ без съгласуване с инспекцията, а за нарушаване на Плана за управление 
на ЗМ „Дуранкулашко езеро”, с 20 лв., е глобено физическо лице. 
За притежаване и излагане на публично място на препарирани животински видове (горска ушата сова и 
обикновен мишелов) от РИОСВ Благоевград, е наложено административно наказание „глоба“, на 
физическо лице, в размер на 100 лв.  
От РИОСВ Монтана, с 2 000 лв., е глобено физическо лице за незаконен опит  за износ на 30 броя папагали 
– сив Жако през ГКПП – Дунав мост,  гр. Видин.   
От РИОСВ Плевен е наложена имуществена санкция, в размер на 500 лв., на "Медика 96" ООД, гр.  Плевен 
за притежание на нерегистриран екземпляр от вида Кралско Жако, за който не са представени 
документи, доказващи законния му произход. 
От РИОСВ София, с 2 000 лв., е глобено физическо лице за притежание на екземпляри от разред примати.   
През отчетния период от експертите на РИОСВ Смолян са извършени три проверки по сигнали за 
нападения на мечки на селскостопанско имущество в с. Стойките и гр. Девин. За всички от случаите е 
установено, че няма категорични доказателства нападението да е извършено от кафява мечка. 
V. Комплексни разрешителни 
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За неизпълнение на условие от комплексно разрешително от РИОСВ Стара Загора е издадено наказателно 
постановление, на стойност 10 000 лв., на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово. 
VI. ЗООС 
За неизпълнени предписания, дадени по реда на ЗООС, са наложени имуществени санкции от 
екоинспекциите в гр. Плевен, Пловдив и Варна на: -"Марица Олио" АД, гр. Пазарджик – 3 000 лв.; „Си Ен 
Джи Марица“ ООД, гр. София - 2 000 лв. и „Енерго-Про мрежи” АД – 5 000 лв. 
За неизпълнение на задължение на възложителя, на най-ранен етап на своето инвестиционно намерение 
да уведоми компетентния орган, от РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция, в размер на 3 000 
лв., на „Плам-91” ЕООД и с 200 лв. е глобено физическо лице.  
VII. ЗЗВВХВС 
От РИОСВ Пловдив е издадено наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция от 
10 000 лв., на „Куминяно Фрут“ ООД, с. Катуница, за използване и съхраняване на химични вещества и 
смеси без изготвена оценка за безопасното им съхранение.  
За неспазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси, от РИОСВ Варна е 
наложена имуществена санкция, в размер на 4 000 лв., на “Хим трейд Варна” ЕООД, гр. Варна. 
VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
През отчетния период са издадени заповеди за прилагане на ПАМ от РИОСВ Варна и Плевен, както следва 
на:  

  “Багра” ЕООД, гр. Варна - преустановителна ПАМ за спиране от експлоатация на машина за 
химическо чистене, находяща се в жилищна сграда без изградена вентилационна инсталация; 

 ДЗЗД “Шик Шик” – ПАМ за екологосъобразно третиране на отпадъци за нерегламентиран внос 
(смес от текстилни артикули, в т.ч. употребявани обувки, бельо, кърпи, пердета и др.) без 
предварителна писмена нотификация, съгласно изискванията на Регламент 1013/2006/ЕО относно 
превоз на отпадъци;  

 “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово – преустановителна ПАМ за спиране от експлоатация на котлоагрегат 
№ 6 от горивната инсталация за производство на електроенергия на “TEЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, 
считано от 01.01.2015 г. 

 „Старткерамик“ ООД, с. Александрово, област Ловеч - ПАМ за спиране на производствената 
дейност на рингова пещ към инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане.  

 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева посрещна първите млади специалисти по програмата „Старт на 
кариерата“  
Те ще работят в централната администрация и специализираните дирекции на министерството 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2915                       
 

 

Текст:  Министър Ивелина Василева днес посрещна първите млади специалисти, назначени в 
Министерството на околната среда и водите по програма „Старт на кариерата“. 
  
"Радвам се, че сте избрали точно това министерство, за да придобиете нови умения и да надграждате 
академичните си познания", каза министър Василева, която е поддръжник на тезата, че на младите хора 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2915
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трябва да се дава възможност да покажат наученото по специалността, по време на обучението и веднага 
след него. 
Тази година петима специалисти, завършили през 2014 г., ще работят в централната администрация и 
специализираните дирекции на министерството.  Двама от тях  ще се част от екипа  на дирекция „Правно-
нормативно обслужване и обществени поръчки“, двама в дирекция „Стопанска дейност, човешки 
ресурси, канцелария и информационно обслужване“  и един в дирекция „Политики по околна среда“. 
Младите хора са възпитаници на СУ “Климент Охридски“, УНСС и Стопанска академия „Димитър Ценов“ – 
Свищов.  
Продължителността на договорите им, съгласно програмата,  е девет месеца. 
 
 
 

Източник: cross.bg 
 

Заглавие: Железничарите спират протестите, но остават в готовност 
 

Линк:  http://www.cross.bg/bynev-ostavat-gotovnost-1448591.html#.VLy2R9KsV6E                           
 

 

Текст: Железничарите спират протестите, но остават в готовност. Спрените 38 влака трябва да бъдат 
пуснати в движение по най-бързия начин, реалистично е това да се случи до края на седмицата, заяви в 
студиото на TV7 председателят на жп синдиката Петър Бунев. 
Той подчерта, че влаковете са на санитарния минимум и за него и колегите му е важно какво ще се случва 
с БДЖ в дългосрочен план и какво ще бъде разписано като стратегия за развитието на компанията. 
Бунев каза, че за БДЖ реално не се дават повече пари. 
 
 

 

 
Източник: citybuild.bg 
 

Заглавие: ПРЕДСТОИ СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 
 

Линк: http://www.citybuild.bg/news/predstoi-seminar-upravlenie/28300                         
 

 

Текст:  Целта му е да се запознаете с нормативните изисквания и да получите насоки за конкретно 
прилагане на закона във вашата работа. 
По време на семинара ще бъдат представени и разяснени спецификите на действащата нормативна база, 
ще бъдат дадени примери от практиката и ще бъдат анализираниреални ситуации. Ще имате 
възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които срещате затруднения. 
  

http://www.cross.bg/bynev-ostavat-gotovnost-1448591.html#.VLy2R9KsV6E
http://www.citybuild.bg/news/predstoi-seminar-upravlenie/28300
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Семинарът е подходящ за всички участници в строително-инвестиционните процеси: инвеститори 
(възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, 
надзорници, представители на фирми, организации и частни лица, чиято дейност е свързана с 
транспортиране на строителни отпадъци, оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и 
рециклиране на строителни отпадъци, оператори на площадки за съхраняване и третиране на строителни 
отпадъци, оползотворяване в обратни насипи. 
Водещи на семинара са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов (консултанти по околна среда във 
Фортис Фасилити). Предстоящите дати са 9.02.2015 г. (понеделник) в София, кв. "Лозенец", бул. "Никола 
Вапцаров" 27, ет.1, и 12.03.2015 г. (сряда) във Варна, ул. "Братя Шкорпил" 30, "Хотел бутик Сплендид". 
Продължителността е 1 ден, от 09.00 до 18.00 часа, регистрация - 08.30 часа. 
За участие в курса е нужно да направите РЕГИСТРАЦИЯ и да преведете такса за участие след 
потвърждение на регистрацията Ви в семинара. За информация: 02 868 75 31 | 0882 606 008 | 
office@alphaquality.org. 
 

 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Започна рекултивацията на общинското депо за неопасни отпадъци в Борово 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_134716.html                              
 

 

Текст: През 2014г. е сключен и договора за финансиране на строителните работи по осъществяването на 
проекта за закриване и рекултивация на общинското депо за 
неопасни отпадъци в град Борово, между община Борово и ПУДООС на стойност 409061,94 лв. с вкл. ДДС. 
След проведена открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка, на 16.10.2014г. е 
сключен Договор за СМР с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци 
в град Борово” по проект на Община Борово: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни 
отпадъци в град Борово”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите. На 12.01.2015г. е открита 
строителната площадка на обекта. Срокът за техническата рекултивация е 6 календарни месеца от 
откриването на строежа.  

 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Община Балчик набира екип за новоизградената претоварна станция за отпадъци 

Линк:  http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/995290                     
 

 

http://alphaquality.org/business-efficiency-trainings/Application.html
http://www.ruseinfo.net/news_134716.html
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/995290
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Текст:  Община Балчик започва да набира екип за новоизградената претоварна станция за битови 
отпадъци, съобщиха от кметската управа. Претоварната станция е част от проекта за регионално  
депо за битови отпадъци в Добричка област с финансов ресурс от оперативната програма "Околна среда", 
което предстои да влезе в  
експлоатация. Претоварната станция в местността "Момчил" край Балчик ще обслужва още две 
крайморски общини - Каварна и Шабла. Годишно в обекта се очаква да постъпват около 12 351 тона 
отпадъци, като през туристическия сезон на ден ще бъдат обработвани по 60-70 тона смет. В 
претоварната станция ще се събират и по 1600 тона растителни отпадъци за година, които ще бъдат 
компостирани. Станцията разполага с контролнопропускателен пункт с кантари за превозващите 
отпадъците автомобили, производствено хале за обработка на сметта, площадка за компостиране и 
други.  Общината ще назначи в претоварната станция механик с висше техническо образование, шлосер- 
и електро-монтьор и четирима оператори на сепариращата линия, които ще преминат обучение. 
 
 

 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Съдия Цекова наказа с 3 месеца затвор безработния Стоян Стоянов от Бобов дол за кражба на 
телефонен кабел 
 

Линк:  http://viaranews.com/2015/01/18/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%8F-
%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-
%D1%81-3-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5/                       
 

 

Текст: Съдия Йоланда Цекова от окръжния съд в Кюстендил прати за 3 месеца в бобовдолския затвор 
безработен крадец на телефонен кабел. Стоян Стоянов от миньорския град е признат за виновен за това, 
че е откраднал близо 20 метра телефонен кабел, което е причинило прекъсване на телефонните връзки в 
общината между село Коркина и град Бобов дол. Линиите били възстановени едва на следващия ден. 
Потърпевши са били общо 19 абонати. 
Стоян, който е с основно образование и дългогодишен миньор, е прекъснал кабела на 7 октомври 2013 г. 
Той използвал права лопата, миньорска лампа и копач. Осъденият прекъснал връзките в района на 
местността Бабински рид. Безработният си направил предварително проучване на трасето и избрал 
мястото, като направил ров с дълбочина близо 10 метра. Самите кабели са собственост на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД. Размерт на нанесената щета е общо 812 лева. 
Стоянов е имал и други осъдителни присъди за кражби. Първото му осъждане е от 1992 г., за което е 
реабилитиран. За второто има влязло в сила споразумение по наказателно дело от 2006 г. на ДРС, с 
наложено наказание „порбация” и пробационните мерки ”задължителна регистрация по настоящ адрес”, 
”задължителни периодични срещи с пробационен служител” и ”поправителен труд при 15% удръжки от 
трудовото възнаграждение”, и трите пробационни мерки  са за срок от по 9 месеца всяка една. 
Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. 
 
 
 

http://viaranews.com/2015/01/18/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%81-3-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5/
http://viaranews.com/2015/01/18/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%81-3-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5/
http://viaranews.com/2015/01/18/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%81-3-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5/
http://viaranews.com/2015/01/18/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%81-3-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5/

