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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще направи инспекция на проект: „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъци в регион Перник“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3217                        
                                        

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще направи инспекция на работните 
дейности по проект: „Изграждане на регионална система за управление на  отпадъци в регион Перник". 
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 
Инспекцията ще се проведе на 01.04.2015 г. /сряда/ от 14:30 часа на територията на регионалното депо в 
Перник. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Постепенно се преминава към новото разделно събиране на отпадъците 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1414246                       
                                        

 

Текст: Продължава поетапното разполагане на съдовете за двукомпонентното разделно събиране на 
отпадъци в Габрово. 
В края на месец февруари тази година Общинско предприятие „Благоустрояване“ разположи част от 
новите контейнери за разделно събиране в пилотен централен квартал. В последствие разполагането на 
съдовете продължи в кварталите Етъра, Нова махала, Шумели и Ябълка. 
Подмяната на контейнерите ще се извършва и през следващите месеци, като поетапно ще бъдат обхвани 
всички райони на града. 
Според предварителния график съдовете ще бъдат разполагани в следните квартали и прилежащите им 
зони: Младост и Трендафила, Палаузово, Смирненски и Недевци, широк център, Стефановци и Златари, 
Русевци и в кварталите по продължението на бул. „Никола Войновски“. 
Очакванията са до месец юли тази година процесът по подмяна на съдовете за отпадъци да приключи и 
всички жители на града да преминат към двукомпонентно разделно събиране на отпадъците. 
Новата система се състои от два контейнера – един за всички отпадъци, подлежащи на рециклиране 
(стъкло, пластмаса, хартия, метал, текстилни и кожени изделия и др.) с обем 1,1м3и втори кафяв с обем 
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240 л – за отпадъците от домакинството (обелки от плодове и зеленчуци, зелена маса от градините, 
хранителни отпадъци и др). 
Така отпадъкът от първия контейнер ще бъде отлична суровина за повторна преработка, а 
биоразградимите отпадъци от втория ще се превърнат в качествен почвен подобрител – компост. 
През изминалата година Община Габрово закупи и предостави на всички домакинства в селата 
компостери с цел насърчаване на домашното компостиране. Там остават наличните контейнери, в които 
е допустимо да бъдат изхвърляни само отпадъци, годни за рециклиране. 
 
 
 
Източник: tarator.bg 
 

Заглавие: Браншът иска по-ниски глоби за търговия с метали 
 

Линк: http://www.tarator.bg/branshat-iska-po-niski-globi-za-targoviya-s-metali-1183350.html                                                 
 

 

Текст: КЗК призова законодателят да прецени дали предвидените в Закона за управление на 
отпадъците имуществени санкции за търговци с цветни и черни метали съответстват на вида и тежестта 
на нарушението и дали не са прекалено високи. 
КЗК призова законодателят да прецени дали предвидените в Закона за управление на отпадъците 
имуществени санкции за търговци с цветни и черни метали съответстват на вида и тежестта на 
нарушението и дали не са прекалено високи. Решението на конторлния орган е в резултат от жалба на 
Българската асоциация по рециклиране 
 
 
 
Източник: /bnr.bg 
 

Заглавие: Държава за скрап 
 

Линк: http://bnr.bg/hristobotev/post/100540021                                                
 

 

Текст:  Ако някой реши да определи дума-символ на българския преход, няма нужда много-много да 
мисли и да се чуди. Най-подходяща е думата „скрап”. Нарязахме за скрап няколкото подводници, които 
имахме. Риболовни кораби, които кръстосваха морета и океани, също бяха нарязани за скрап. Заводи и 
фабрики, отидоха за скрап, та се не видяха. И то не само машините в тях, а и арматурното желязо от 
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халетата им. Капаци на улични шахти, железопътни релси, вагони и локомотиви… Абе, какво ли не се 
превърна в скрап! 
Сега започна рязането и на малките блокове на АЕЦ „Козлодуй”. Същите онези блокове, които 
произвеждаха най-евтиния ток в Европа - себестойността му беше под един американски цент за 
киловатчас. Те можеха все още да си го произвеждат този евтин ток на воля, но ние ги спряхме, за да се 
харесаме на Европейския съюз. Е, харесахме му се, потупаха ни по рамото. 
 
 
 
 
Източник: vesti.bg 
 

Заглавие: Мобилни пунктове за опасни домакински отпадъци в София 
Те ще приемат неща като лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри, стари бои 
и лакове, домакински препарати 
 
 

Линк: http://www.vesti.bg/bulgaria/incidenti/punktove-za-opasni-domakinski-otpadyci-v-sofiia-6033857                                                
 

 

Текст: Мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъдат разположени в 
столичните райони "Искър" и "Люлин" в началото на април. 
Това съобщиха от компанията, която заедно със Столичната община организира разделното събиране на 
опасни домакински отпадъци в София. 
Те ще приемат: 
- живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, 
- фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност, 
- лакове и бояджийски материали, 
- домакински препарати и химикали, 
- мастила и замърсени опаковки. 
Първият пункт ще бъде разположен на 2 април в район "Искър" във връзка с пролетното почистване в 
столицата. От 8.30 до 11.30 ч. той ще бъде на ул. "5030", кв. 17, при Кооперативния пазар в "Дружба 1". 
От 12.30 до 15.30 ч. пунктът ще е в кв. 3, южно от бл. 228, при Кооперативния пазар в "Дружба 2". 
На 3 април мобилен пункт ще има в район "Люлин" - от 8.30 до 14.30 ч. на бул. "Захари Стоянов" 15, пред 
районна администрация "Люлин". 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане по всяко време след 
предварителна заявка на телефон 0700 11 750. 
Кампанията за пролетното почистване на София бе открита на 25 март  
и преминава през два етапа: до 9 април под надслов "Великденско почистване на града ни" и от 16 до 22 
май под надслов "За едно по-чисто лято". 
През първия етап ще се обработват прилежащите територии към жилищни сгради и къщи, дворове, 
паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки. 
За втория етап е планирано боядисване и ремонт на пейки в градинки и паркове, затревяване на 
общински зелени площи, залесяване на територии с дървета, нискостеблени храсти. 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  



                         
  
 
За кампанията са осигурени 70 хил. чувала и ръкавици за доброволците. Изготвен е и списък на местата, 
където гражданите могат да се включат, който е публикуван на сайта на Столичния инспекторат. 
 
 
 
Източник: news.plovdiv24.bg 
 

Заглавие: Общината строи втора клетка за отпадъци в екозавода в Шишманци 
 
Линк: http://news.plovdiv24.bg/549457.html                       
                                        

 

Текст: Община Пловдив е одобрена да получи 4.5 милиона лева по ПУДООС (Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда) за изграждането на втора клетка за 
депониране на отпадъци в екозавода край село Шишманци. Това обяви кметът Иван Тотев, предаде 
репортер на Plovdiv24.bg. 
Както писахме, в екозавода е направена една клетка за депониране на боклук от общо шест. Тази първа 
клетка започва да се пълни, което ще й позволи капацитет за депониране за още 2-3 години и общината 
трябва да направи втора. 
С парите от отчисления в РИОСВ, които се събират в Екоинспекцията при депониране на боклук и стоят 
"на склад" за специализирани дейности на общините, около 3 млн. лева и с парите от ПУДООС общината 
ще изгради тази втора клетка в екозавода. 
 
 
 
 
Източник: bgfermer.bg 
 
Заглавие: В Германия действа ефективна система за събиране на рз.-отпадъци 
 

Линк: http://www.bgfermer.bg/Article.asp?ArticleId=4687500                      
                                        

 

Текст: Повече от 3 хиляди тона празни опаковки от препарати за растителна защита са събрани през 
изминалия сезон от германската система ПАМИРА. Тя е създадена преди 19 години от търговци и от 
съюза на производителите на такива химикали. Системата разполага с 340 пункта за събиране на празни 
опаковки. През 2014 г. в тях са събрани 3035 тона, които са били обработени и рециклирани така, че да не 
представляват опасност за околната среда. 
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Чрез ПАМИРА се контролират близо три четвърти от всички използвани пликове и пластмасови бутилки, 
съдържащи остатъци от препарати за растителна защита. След почистване, една част от тях се изгаря в 
специални инсталации, произвеждащи електричество, а друга се преработва на гранули, от които се 
правят тръби за полагане на кабели. 
От 2013 година заработи и система за събиране на препарати с изтекъл срок на годност, както и на други 
химикали. Под това понятие попадат почистващи препарати, торове, замърсени посевни материали, бои, 
лакове, отработени машинни масла и други. Събират се и използвани филтри и дюзи от машини за 
пръскане. 
 
 
 
Източник: pleven.topnovini.bg 
 
Заглавие: Подменят старите кофи за битови отпадъци и компостери в Левски 
 

Линк: http://pleven.topnovini.bg/node/590176                       
                                        

 

Текст: Подмяна на старите еднофамилни кофи за битови отпадъци и компостери започва Община 
Левски, съобщават от местната управа. Това е възможно след проведена обществена поръчка. 
От утре, 1 април, в часовете от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 часа, в работните дни, всички домакинства, 
записани за 2015 г., и получили служебна бележка от Общината, могат да подменят стария си съд с нов в 
базата на БКС-Левски. Важно условие е да няма неплатени задължения към местната администрация – 
такса битови отпадъци за предходните години. 
Продължава и записването за подмяна на старите съдове за битови отпадъци и компостери като това 
става в стая 317 на Община Левски в същите часове. 
 
 
 
Източник: viapontika.com 
 
Заглавие: Започва голямото пролетно чистене в Царево, общината ще извозва безплатно строителни 
отпадъци 
„Да почистим своя двор за Великден” e новата инициатива на община Царево. 
 

Линк: http://www.viapontika.com/index.php?page=article&article=11708                       
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Текст: Местната администрация призовава граждани и фирми да се включат в почистването на 
дворовете, прилежащите им площи и околоблоковите пространства. 
Препоръчва се отпадъците да бъдат събрани в чували до контейнерите за битови отпадъци или на удобно 
място за извозване. 
Община Царево е започнала акция по почистване на улични платна, линейни отоци, метене, измиване на 
основните пътни артерии, централна градска част и деретата на реките от натрупаните наноси през 
зимния период. 
Идеята е да бъдат почистени от отпадъци и храстовидна растителност замърсените зони в града, и 
особено местата за отдих и туризъм, както и общинската пътна мрежа. 
Всички въпроси свързани с кампанията, заявки за извозване на събраните отпадъци се приемат на „зелен 
телефон” 0590/5 20 57. 
Община Царево въвежда и нова услуга за безплатно извозване на строителни отпадъци за жителите на 
града. От 6 април след предварителна заявка на тел.0590/5 20 57, жителите на Царево ще могат да 
поръчат безплатно извозване на строителни отпадъци, генерирани при ремонтна дейност на 
домакинствата. 
Желаещите трябва да направят предварителна заявка за извозване на посочения телефон с точна дата, 
час и адрес. До 48 ч. след приемането на заявката Община Царево има задължението да извози 
отпадъците в работните дни. 
Необходимо е строителните отпадъци да са поставени в чували или да са приведени във вид, удобен за 
товарене. Количеството на отпадъка не бива да надвишава 1 куб.м. В деня на извозването материалите 
трябва да са поставени на място с осигурен достъп за специализирания автомобил. 
За да бъдат извозени отпадъците и да не се налага гражданите да имат ангажимента да се погрижат за 
тях на собствени разноски, трябва да бъдат изпълнени всички условия. 
След началото на услугата за безплатно извозване инспектори ще започнат проверки за спазването на 
Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на 
община Царево, като при констатиране на нарушения ще се налагат глоби в максимален размер. 
 
 
 
Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: В Бургас системата за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване ще работи по нов начин 
 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2045246                      
                                        

 

Текст: Бургас. В Бургас системата за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване ще работи по нов начин, съобщиха от пресцентъра на общината. До сега всеки месец на 25-то 
число мобилен екип на "Елтехресурс" АД - дружеството, с което Общината има сключен договор, и 
подизпълнителят за Бургас "Сплавкомерс" по предварително подадени заявки от жителите на Бургас 
събираха старите електроуреди. За да отговори на нарастващите изисквания на жителите, Община Бургас 
убеди "Елтехресурс" АД, че за нашия град е необходимо постоянно присъствие на мобилен екип, който да 
обслужва подадените заявки. От 1 април събирането на старите и излезли от употреба електроуреди ще 
може да става всеки ден. Работното време на мобилния екип е в рамките на дните от понеделник до 
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петък, но заявки могат да се подават във всички дни от седмицата в часовете между 08:30 и 19:30 часа на 
следните телефони: Национален безплатен телефон 0800 14 100; Телефони : 0886 229 956 и на 0884 610 
254 или на e-mail: order@ makmetal.eu. Изпълнението на заявките е безплатно за гражданите.От 
общината припомнят, че "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита" е 
оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, административни, 
социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници - ел. печки, 
перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др. 
 
 
 
Източник: balkanec.bg 
 

Заглавие: Нерегламентирани строителни сметища - докога? 
 

Линк: http://balkanec.bg/nereglamentirani-stroitelni-smetishta-dokoga-25478.html                      
                                        

 

Текст: Нерегламентирните саметища на територията на община Ботевград не са тайна за никого. Остават 
въпросите обаче защо се допуска те да съществуват, а виновните лица, създали ги, остават ненаказани? 
Защо никой си няма и хабер тази порочна практика да спре? 
Граждани многократно алармират, че на входа за местността Чеканица, отляво на пътя с години 
целенасочено се поддържат две такива нерегламентирани сметища, които са съставени предимно от 
строителни отпадъци. Преди повече от 5-6 години е създадено едното сметище, а преди две години – 
другото. И двете са само на няколко метри от вили, които се обитават от жители на Ботевград. В близост е 
и фирмата за охлюви, както и стадион „Христо Ботев”, зала „АРЕНА Ботевград”, също. 
Преминаващи граждани, на път за вилите си многократно са забелязвали камион, изсипващ какво ли не – 
ронени мазилки, хартиени отпадъци и торби от цимент,остатъци от счупени тухли, стиропор, дори дрехи. 
По всичко личи, че извършителят на нерегламентираното изхвърляне на боклук никога не е възпитаван в 
дух на опазване на околната среда, още по-малко уважение към собствения си град!Повече от ясно е и, 
че става въпрос за лица, обслужващи строителни фирми или частни бригади, извършващи ремонти. 
На метри по-надолу се виждат пък парчета от рязан асфалт. На пръсти се броят фирмите, които 
асфалтират улиците на територията на общината. 
Гражданите, които изразяват нетърпимост към това безотговорно отношение се надяват изхвърлянето на 
строителни отпадъци да спре, а отговорните институции да се заемат с предотвратяването на тази 
практика. 
След като Регионалното депо за твърди битови отпадъци започна да функционира преди близо 2 години, 
е създадена възможност за гражданите, желаещи да изхвърлят строителните си отпадъци. Това заяви 
пред наш репортер Милчо Илчев, управител на общинското предприятие „РДТБО”. За целта е 
необходимо те да отидат до канцеларията на депото и да заявят желание за изхвърлянето им , което се 
осъществява на място, в непосредствена близост до самото депо, каза още Илчев. 
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Източник dariknews.bg 
 
Заглавие: Рекултивират сметищата в Дебелец и Килифарево 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1414099                      
                                        

 

Текст: Започна изпълнението на проекта за рекултивация на депото в град Дебелец. Община Велико 
Търново кандидатства с този проект през 2013 година. Отпуснатото финансиране е в размер на 463 708 
лева. 
През следващата седмица стартира изпълнението на рекултивацията на депото и в град Килифарево. 
Осигуреното финансиране за този проект е в размер на 338 613 лв. 
Общата площ на нарушената територия на двете закрити вече сметища е около 18 декара. Предвижда 
се  техническа и биологическа рекултивация на терените. 
 
 
 
Източник:cross.bg 
 
Заглавие: Монтана помогна на Видин за боклука 
 

Линк: http://www.cross.bg/vidin-montana-obshtinata-1459125.html#axzz3W2pfaEuB                      
                                        

 

Текст: Монтана /КРОСС/ Монтана помогна на Видин за боклука. "Откликнах на молбата на общината във 
Видин да и изпратя сметосъбирачни машини и командировах екипите на три машини", съобщи кметът на 
Монтана Златко Живков. Надявам се за 3 дни да съберат и изхвърлят поне половината от отпадъците, 
натрупани по улиците и около контейнерите в дунавския град. 
Монтана е първият град, който откликва на молбата за помощ на Видин. 
Заради отказа на наетата с договор фирма „Титан - АС" да чисти Видин градът изпадна в бедствено 
положение. Не само около контейнерите, на места и улиците са заприличали на сметища. На 27 март 
общината прекрати договора с фирмата и премина към самопочистване. Тя обаче не разполага с никаква 
техника, затова се надява на помощ от други градове. Предстои общинският съвет във Видин да вземе 
решение за създаване на собствено предприятие за събиране и извозване на боклуците в града и селата 
на общината, съобщава standartnews.com. 
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Източник: informirash.me 
 

Заглавие: Заловиха малолетни, опитали да откраднат метали 
 

Линк: http://informirash.me/novina/zaloviha-maloletni-opitali-da-otkradnat-metali/9083                               
                                        

  

Текст: Полицията задържа двама малолетни извършители на кражба в Каварна. Вчера, около 15:40 часа 
е получено съобщение за извършваща се кражба от търговски обект в крайморската зона на града. 
Установено е, че неизвестен извършител чрез отваряне на прозорци е подготвил за изнасяне медни 
тръби и кабели, метални елементи и други вещи. От проведените оперативно издирвателни мероприятия 
е установено, че извършителите на деянието са малолетните А.Б. (13 г.) и С.Р. (12 г.) и двамата от град 
Каварна. Материалите по случая са предадени на МКБППМН град Каварна за налагане на възпитателни 
мерки на извършителите. 
 
 
 
Източник: sofia.utre.bg 
 

Заглавие: Откраднаха над 300 кг мед от пункт за черни и цветни метали 
Апашите разбили входната врата и срязали кабела на охранителната техника 
 

Линк: http://www.sofia.utre.bg/2015/03/31/310187-
otkradnaha_nad_300_kg_med_ot_punkt_za_cherni_i_tsvetni_metali                               
                                        

  

Текст: Служители на Четвърто РУ заловиха извършителите на кражба от пункт за черни и цветни метали. 
Полицаите започнали работа по случая на 23 март, след сигнал за кражба от обекта на ул. „Филип Кутев”, 
съобщават от МВР. 
По данни на собствениците престъплението било извършено в периода между 21 и 23 март, оттам 
изчезнали 309 кг мед. В пункта нахлули след разбиване на входната врата на фургон и срязване на кабела 
на охранителната техника. 
При проведеното в рамките на образуваното досъдебно производство разследване са установени и 
задържани извършителите на деянието-двама мъже от столицата. След доклад на материалите по случая 
в Софийската районна прокуратура, двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление. Наложена 
им е мярка за неотклонение „задържане под стража” за срок до 72 часа. 
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Източник: webnovinar.com 
 

Заглавие: Стотици подкрепиха полицая, убил ром в момент на кражба на кабели 
 

Линк: http://webnovinar.com/2015/04/01/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB-
%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%B2/                        
                                        

  

Текст: Протест в село Баня – 500 души изразиха подкрепата си за полицая, убил жител на ромската 
махала в момент на кражба на кабели от жп линията. Колеги и съграждани на Иван Лулеов започнаха да 
събират пари, за да платят гаранцията му от 5000 лева, която определи съдът, за да го пусне на свобода. 
Площадът пред кметството в Баня почерня от хора, дошли да сложат подписите си в петиция в подкрепа 
на Лулеов. 
„Този полицай, който го е гръмнал, той не е искал да го направи – единият избягал, другият останал, в 
нетрезво състояние с брадва в ръката, какво биха направили хората, когато е отишъл да си изпълнява 
дълга”, заяви Марин Янков. 
В Баня дойдоха и колеги на Иван Лулеов от Транспортна полиция-Пловдив. 
А в ромската махала близките на починалия поискаха възмездие. „Искаме справедливост, справедливо 
да е осъден. Не може брат ми на 36 години да гние, а той е освободен, убиецът му е на свобода”, каза от 
своя страна Роза Иванова, сестра на починалия. 
За да успокои страстите, и кметът на Разлог дойде в селото. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Варненското село Каменар остава без вода, поради кражба на захранващ кабел на помпена 
станция 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/04/01/2045238/varnenskoto-selo-kamenar-ostava-bez-voda-
poradi-krazhba-na-zahranvasht-kabel-na-pompena-stantsiya.html                        
                                        

  

Текст: Варна. Поради кражба на захранващ кабел на помпена станция, село Каменар остава без вода. 
Това съобщиха за Радио „Фокус” – Варна от ВиК. Без вода ще бъдат абонатите в село Каменар ще бъдат 
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до 18.00 часа. До 15.00 часа вода няма да имат и абонатите около базар „Роза”. Диспечерът във 
водоснабдителното дружество допълни, че дежурните екипи са в готовност да реагират при възникване 
на нови аварии на територията на града. 
 
 
 
Източник: news.burgas24.bg 
 

Заглавие: Откраднаха метални кофражни елементи от бетоновия възел в Черноморец 
 

Линк: http://news.burgas24.bg/549445.html                         
                                        

  

Текст: Вчера, в Районно управление «Полиция» - Созопол, е получено съобщение от 34-годишен 
бургазлия за това, че за времето от 16.03.т.г. до 27.03.т.г. от бетоновия възел в Черноморец са откраднати 
различни метални кофражни елементи / 900 метални шини, 900 метални клинове, 300 федер клеми за 
стягане на вертикален кофраж и 300 телескопични метални подпори /хюнебек//, собственост на частна 
бургаска фирма.  
В резултат на бързите полицейски действия са установени извършителите на кражбата. Това са: 50-
годишният Р.Ж. от Бургас, 45 год. П.Г. от Черноморец и 25 год. Й.Ц. от с. Атия. Част от отнетите при 
кражбата вещи са открити и иззети от пункт за изкупуване на черни и цветни метали, разположен в 
бургаския комплекс «Меден рудник».  
Р.Ж., П.Г. и Й.Ц. са задържани за срок от 24 часа в Районно управление «Полиция» - Созопол. Работата по 
случая продължава. 
 
 
 
Източник: dobrich.utre.bg 
 

Заглавие: Заловиха момчета при опит да откраднат метали 
Те са само на 12 и 13 години 
 

Линк: http://www.dobrich.utre.bg/2015/03/31/310169-zaloviha_momcheta_pri_opit_da_otkradnat_metali                                
                                        

  

Текст: Полицията в Каварна задържа двама малолетни извършители на кражба в морския град, 
съобщават от ОД на МВР. Вчера, около 15:40 часа е получено съобщение за извършваща се кражба от 
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търговски обект в крайморската зона на града. Установено е, че неизвестен извършител чрез отваряне на 
прозорци е подготвил за изнасяне медни тръби и кабели, метални елементи и други вещи. Установено е, 
че извършителите на деянието са малолетните А.Б. (13 г.) и С.Р. (12 г.) и двамата от град Каварна. 
Материалите по случая са предадени на МКБППМН град Каварна за налагане на възпитателни мерки на 
извършителите. 
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