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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще участва в церемония по приключване на „Инвестиционен 
проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево“  
 

 Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3233                        
                                        

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в официална церемония по 
финализиране на дейностите по „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на 
водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево“. Проектът се финансира по Приоритетна ос 1 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.“ 
Осъществяването на проекта спомогна за подобряване ВиК инфраструктурата на града и работата на 
Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. Над 11 600 души ще се възползват от 
придобивката. 
Събитието ще е на 7 април, вторник от 12:00 часа, на площадката на новоизградената канализационна 
помпена станция „Изток“ в  Севлиево. 
 
 
 
Източник: yambolnews.net 
 

Заглавие: Заключителна пресконференция по проект „RECYCLING” - „Качествен живот с рециклиране“ 
 

Линк: http://yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-tundzhaa/item/14904-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D
1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-
%E2%80%9Erecycling%E2%80%9D-
%E2%80%9E%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D1%81-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%E2%80%9C                                               
 

 

Текст: На 09 април 2015 година от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Тунджа ще се проведе 
Заключителна пресконференция по проект „RECYCLING” - „Качествен живот с рециклиране“, по който 
Местна инициативна група – Тунджа е партньор. 
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Проектът, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция“ 2007-2013 
година, се реализира съвместно с „Асоциация на млекопроизводителите от Одрин, район Централен и 
област Сулоглу” - Турция и бе с продължителност 12 месеца. 
За наблюдение и контрол на изпълнението на проекта бе създаден и съвместен координиращ комитет, 
който включва представители и на двамата партньори. 
Участие в пресконференцията ще вземат представители на водещия партньор Асоциацията на 
млекопроизводителите от Одрин, район Централен и област Сулоглу с ръководител Мустафа Сючмез. 
Поканени са членовете на Управителния съвет на МИГ-Тунджа, ръководството на Община „Тунджа“, 
председателят на Общински съвет „Тунджа“, земеделски производители от общината, кметове и кметски 
наместници, читалищни дейци и граждански организации от региона.  
Проектният координатор Мария Бейчева ще представи основни моменти от изпълнението на проект 
„Качествен живот с рециклиране“ – продукти и резултати от извършените дейности и проведени събития.  
Проектът „Качествен живот с рециклиране " се съфинансира от Европейски съюз чрез ИПА „Програма за 
трансгранично сътрудничество България – Турция "ССI 2007CB161PO008-2013-3 
Тази публикация е реализирана с подкрепата на Европейския съюз чрез ИПА "Програма за трансгранично 
сътрудничество България - Турция". Цялата отговорност за нейното съдържание е на "Местна 
инициативна група - Тунджа" и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз или на 
Управляващия  орган на Програмата. 
 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Ще има ли къде да предаваме едрогабаритните отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/vidin/post/100542456/shte-ima-li-kade-da-predavame-edrogabaritnite-otpadaci                                              
 

 

Текст:  Осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване едрогабаритни, опасни отпадъци и други 
е уредено в Закона за управление на отпадъците, като те трябва да бъдат изградени до края на 2015 
година. Общините, които не се съобразят с това изискване в срок, ще заплащат допълнително такса за 
депониране, докато не изградят тези обекти. Изграждането им може да бъде направено от местните 
управи или чрез сключване на договори с фирми, притежаващи разрешение за събиране, 
транспортиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци. На площадките могат да се приемат 
обемисти домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други), 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, биоразградими отпадъци, батерии, електрически уреди и т.н.  
В община Лом събирането на едрогабаритните отпадъци се извършва на специално обособена за целта 
площадка, собственост на фирма, сключила договор с местната управа. 
"От 1- ви август 2014 година Община Лом е сключила договор с фирма и жителите на общината имат 
възможността безвъзмездно да предадат излезлите от употреба от домакинствата им едрогабаритни 
уреди и предмети. За целта е обособена площадка с площ от 5 408 кв. м на територията на бившия 
електрокарен завод. На тази площадка гражданите могат да предадат и излезлите от употреба МПС, 
отпадъци от опаковки от стъкло, пластмаса и хартия"- съобщи за Радио ВИДИН сътрудникът ни Владимир 
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Недев. 
Сравнително същото е положението и в община Козлодуй. Сътрудникът ни Силвия Иванова потърси за 
коментар Лора Генова, главен експерт "Екология и опазване на околната среда" в местната управа. 
"Последната информация, която имаме е, че общините могат да се справят с проблема чрез сключването 
на договори с определена фирма. Ние също процедираме така и имаме договор с фирма, която да е 
отговорна за този процес"- каза Лора Генова. 
В Белоградчик имат готов проект за претоварна станция и се надяват той да стартира скоро. Сътрудникът 
ни Иванка Петрова потърси за коментар Борис Николов- кмет на общината. 
"Всичко според мен е баланс на потребности и способности. Имаме готов проект за нова претоварна 
станция, с чиято реализация средствата ще се намалят значително. Това е трябвало досега да бъде 
направено. Общината и държавата не са си свършили работата"- каза за "Актуално" в "Посоките на 
делника" Борис Николов. 
Враца има опит по въпроса със събирането на едрогабаритни отпадъци и дори разработва пилотен 
проект за повторната употреба на някои от тях. Изградена е специална площадка, а в града има и 10 
контейнера, в които се събират текстил, обувки, гума. Сътрудникът ни Жоро Александров разговаря с 
кмета на община Враца Николай Иванов: 
"Такава площадка е почти изградена в нашата община. Тя е разположена на регионалното депо за опасни 
отпадъци. Мястото е облагородено и указано с информационни табели. В града са разположени и десет 
контейнера за събиране на текстилни отпадъци директно от домакинствата. Разположен е и един голям 
складов контейнер за информационен център и пункт за повторна употреба на предмети, които са били 
изхвърлени, но може да им бъде даден втори живот. Имаме и договор с фирми за приемане на отпадъци 
от домакинствата. Още информация може да се намери на сайта на Община Враца, в раздел "Екология" ." 
 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Сметната палата разкри щета за 1,3 млн. лв. при строеж на депо за отпадъци 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4699673                                              
 

 

Текст: Финансови нарушения покрай изграждането на депо за отпадъци край Ботевград са описани в 
одитен доклад на Сметната палата, с който “24 часа” разполага. 
Приложение от него ще бъде внесено за разследване в прокуратурата заради данни, че са платени 1,339 
млн. лв. повече за извозването на земни маси след изкопаването на двете клетки на депото. 
Договорът за строежа на депото е подписан през февруари 2009 г. Едната от клетките все още е на етап 
изкоп, без да е положена изолация, и бавно, но сигурно се превръща в блато, установи проверка на “24 
часа”. Проектът е реализиран с европейски пари, а стойността му е над 17,5 млн. лв. Грубите изчисления 
сочат, че заради нарушения в процедурите и бездействието на контролните органи обектът е глътнал 
близо 3 млн. лв. повече от предвиденото. 
Одиторите от Сметната палата са установили, че като бенефициент по европроекта община Ботевград е 
платила за извозването на 403 хил. куб. м земна маса от изкопите на двете клетки до определеното ѝ за 
депониране място 1,54 млн. лв., т.е. по 3,82 лв./куб. м за превоз на разстояние 10 км - толкова, колкото е 
заложено в проектната документация през 2009 г. 
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В действителност обаче транспортирането на излишните скални почви е осъществено на терен, който 
според Сметната палата е на не повече от 500 м от строящия се обект - разстояние, за каквото в проекта е 
определена многократно по-ниска разценка в размер на 0,50 лв. за куб. м. 
Проверка на“24 часа” показа,че разстоянието е 300 м, а според кмета на Ботевград то е 700 - 800 м. 
Любопитното е, че планината от пръст, стоварена в непосредствена близост до депото, видима дори и от 
околните села, не е забелязана от проверяващите органи по оперативна програма “Околна среда” при 
Министерството на околната среда и водите. 
Те не са анулирали представените документи и са заверили разходите за превоз на излишни скални 
почви така, както са били отчетени - за 10 км вместо за 300 м (позицията на министерството на околната 
среда виж в карето на 14-а стр.)  
С пари за два обекта направили един, плащали за извозване на пръст на 10 км вместо на 500 м. В 
Ботевград изградили 1 клетка със 17,5 млн. лв., в Златица - 3 клетки с по-малко от 3 млн. 
17,5 млн. лв. е струвало депото на европейските данъкоплатци, националния бюджет и жителите на 
община Ботевград. Сумата включва и парите за извозване на пръстта от клетките, която според Сметната 
палата е 10 пъти повече от реалната.  
Кметът на Ботевград Георги Георгиев показва депото при откриването му през 2012 г. Горе вдясно на 
снимката е извозената пръст от двете клетки, за извозването на която е платено като за 10 км.  
СНИМКА: ПИЕР ПЕТРОВ разкри щета за 1,3 млн. лв. Така община Ботевград е изплатила на строителя 
1,339 млн. лв. над действителната стойност на извършените работи, което представлява щета за бюджета 
на проекта, финансиран с европейски средства, сочи докладът на Сметната палата. 
Според изводите в него отговорността е на възложителя - община Ботевград, фирмите - консултанти по 
извършеното предпроектно проучване и независимия строителен надзор, и междинното звено по 
Оперативна програма “Околна среда”, в резултат на което са одобрени плащания за 20 пъти по-големи 
извозни разстояния от реалните. 
Една от тях е “Интеладвайзърс”, която е трябвало да направи преглед и финансово-икономически анализ 
на целия проект и при нужда да коригира стойностите на извършените работи. От Сметната палата стигат 
до извода, че наетото дружество не е изготвило становище и в резултат са платени нереални разходи. 
“24 часа” се свърза с кмета на Ботевград инж. Георги Георгиев във връзка с констатациите в одитния 
доклад. В частта за изплатените 1,339 млн. повече отговорът му бе: Обърнете се към изпълнителя на 
регионалното депо. Според изводите на одиторите консорциумът, който е спечелил обществената 
поръчка през 2009 г., не носи отговорност за това, че за изготвянето на офертата и сключването на 
договора му е представена нереална количествена сметка за извозване на излишната пръст. 
Докладът за одита на община Ботевград, в който е включена и проверка на депото, е публикуван на сайта 
на Сметната палата, а части от него са изпратени в прокуратурата още в края на 2014 г. 
Там обаче липсва най-важната част от него - приложение №6, което не е стигнало до държавното 
обвинение. Група общински съветници от Ботевград обръщат внимание на няколко изречения от 
публикуваната част на доклада, които се отнасят за проверката на депото: “Направи ни впечатление, че 
неправомерно са планирани разходи за остатъчните земни маси от изкопаните клетки, като 
предвиденото разстояние надвишава 20 пъти реалното. Поискахме го от Сметната палата и го внасяме в 
прокуратурата”, каза местният общински съветник Иван Гавалюгов. Сигналът е внесен на 21 март в отдел 
“Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС” към Върховната касационна 
прокуратура и в дирекция “Защита на финансовите интереси на Европейския съюз” (АФКОС) към МВР. 
Описани са конкретни длъжностни лица от Община Ботевград и Министерството на околната среда и 
водит, които имат отношение към случая. На 3 април от ВКП са изпратили преписката в Окръжна 
прокуратура-София за разследване, установи проверка на “24 часа”. 
Освен ненужната земна маса от изкопите на депото е превозвана и пръст, с която периодично се 
покриват боклуците в изградената и работеща клетка. Документите показват, че 68 хил. куб. м пръст, 
която ще се ползва за дейността на модерното сметище, е извозена за 50 стотинки на куб. м, а 
разстоянието е до 500 м. Всъщност тя е непосредствено до оградата на депото, а съвсем наблизо е и 
останалата земна маса, извозена на 300 м за 3,82 лв. на куб. м. 
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В одитния доклад е посочено още, че договорът бил сключен преди да бъде утвърдена площадката, до 
която ще се извозва огромното количество изкопана пръст. Освен това не било сменено и 
предназначението на терена, върху който са депонирани отпадъците. Според кмета на Ботевград теренът 
е съобразен с пътища до него и климатични условия. “Община Ботевград е определила два терена - 
общинска земя с площ 9,6 дка и бивша кариера от 32 дка. Те са на отстояние 700-800 м от табаните на 
депото. При определянето на терените са съобразени достъпност до тях чрез съществуващи пътища, 
позволяващи извозването на земните и скалните маси да е възможно при всякакви климатични условия. 
Всъщност изкопаната пръст, превозена за 1,39 млн. лв. повече от реалното, е била предвидена за строежа 
на скоростния път Мездра - Враца, твърдят местните, включително и шефът на депото Милчо Илчев. 
3 г. след извозването на пръстта от клетките на депото до близкия терен на 18 февруари т.г. кметът на 
Ботевград Георги Георгиев предложи на общинския съвет да му разреши да я продава. Посоченото 
количество е 558 хил. куб. м пръст на цена от 3 лв. на куб. м, което е приблизително равно на 
надплатеното за транспортирането й от депото до площадката. “Предлага ни да продадем без 
необходимост огромно количество пръст. Тук няма такъв мащабен строителен обект, но със сигурност 
този ход има общо с одита на Сметната палата”, твърдят общинари. 
МОСВ: Парите са платени след три проверки. Като част от документацията по провеждането на 
горепосочената обществена поръчка възложителят е предвидил всеки оферент да остойности 
количествено стойностната сметка за извършваните дейности, свързани със строителството на обекта. 
Съобразно заложените от възложителя изисквания изпълнителят на поръчката следва да осигури превоза 
на 403 400 куб. м излишни скални почви на разстояние до 10 км. Когато проектът включва извършването 
на строително-монтажни дейности, физическото им изпълнение, както и съответните документи за тях 
подлежат на строителен надзор в обхвата му по чл. 168 от ЗУТ. Изпълнените от бенефициента дейности са 
били обект на контрол от лицето, упражняващо строителния надзор по инвестиционния проект, от страна 
на общината бенефициент и от управляващия орган на оперативната програма. След извършване на 100% 
документални проверки и проверки на място на представените от бенефициента искания за средства 
управляващият орган му възстановява всички действително и законосъобразно извършени разходи по 
изпълнението на проекта. 
Втората клетка се руши, строителството разделено на етапи в нарушение на закона. 
Разходите за изграждането на депото за неопасни отпадъци край Ботевград са 17,5 млн. лв. Изградена е 
само едната клетка, а другата е на ниво изкоп, без да са положени нужните изолационни материали, за 
да се запази. За сравнение - депото край Златица са изградени 3 клетки на стойност под 3 млн. лв. 
“Клетка 2 ще заработи, когато се запълни клетка 1, а ще се изгради, когато има финансиране”, обясни 
директорът на депото Милчо Илчев, който стана известен като един от посредниците по схема за 
прехвърляне на имоти от община Ботевград към сина на кмета Данаил Георгиев. 
В изводите към одитния доклад на Сметната палата е посочено, че клетка 2 на депото се руши и 
заблатява. “Допуснато е нерегламентирано разделяне на строителния процес, въпреки че е издадено 
разрешително за строеж за целия обект. В резултат на това в клетка 2 няма изолация и е подложена на 
ветрова и водна ерозия”, пише в доклада. Така безвъзмездната помощ от Европа от над 15 млн. лв. е 
изхарчена само за изграждането на една клетка на депото, вместо с тях да се изградят и двете, както е 
било по проект и както е издадено разрешителното за строеж. 
От общината в Ботевград твърдят пред “24 часа”, че технологичната част на проекта позволява 
площадката да се усвоява поетапно и затова е разделена на две клетки. Клетка 2, която от 3 години стои 
на изкоп, не се нуждаела от изолации и дренажни системи, а само от отводняване. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Половин тон хартия предаде за рециклиране НАП- В. Търново 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1416626                      
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Текст: 496 кг хартия предаде НАП- В. Търново за рециклиране. Това е половината от общо 978 кг събрана 
хартия, отчетена за първото тримесечие в Териториалната данъчна дирекция. Кампанията „Всеки лист 
хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!” действа вече четвърта година на територията на приходното 
ведомство като част от зелената програма на НАП и се е доказала като успешна практика. 
За да се елиминира необходимостта от кореспонденция между отделните звена, в агенцията се използва 
вътрешна електронна система. Принос в пестенето на хартия имат и електронните услуги, които предлага 
приходната агенция за своите клиенти. Хартиени отпадъци се събират на всеки етаж в специални 
пластмасови контейнери с нарочни стикери. Извозването им става периодично. 
От НАП припомнят, че успоредно с кампанията за събиране на употребявана хартия, върви и зелената 
инициатива „Капачки в действие”. Чрез тях служителите на приходното ведомство дават своята лепта за 
икономичното използване на ресурсите, както и за отговорно отношение към околната среда. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Определиха мястото за предаване на едрогабаритни и опасни отпадъци в Разград 
 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100542580/opredeliha-mastoto-za-predavane-na-edrogabaritni-i-opasni-
otpadaci-v-razgrad                      
                                        

 

Текст: Община Разград вече е определила място за площадката, където ще се извършва безвъзмездно 
предаване на едрогабаритни и опасни отпадъци. Това съобщи заместник-кметът Любомир Цонев. 
„Опазването на околната среда е сред приоритетните направления в политиката на местната управа в 
Разград, може би и заради това  общината е една от петте в цялата страна, определени като пилотни по 
Българо-швейцарската еко програма“, поясни Цонев. 
„Проектът е специфичен и е насочен към събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита - 
препарати, бои, лекарствени продукти“, каза Цонев. 
Местната управа ще осигури и около 25 000 лв. годишно за заплати на хората, които ще бъдат ангажирани 
с тази дейност. „Те вероятно ще са четирима“, допълни Цонев. Предвидена и разяснителна кампания 
сред хората в общината и областта. 
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Източник: sofia.utre.bg 
 

Заглавие: Изринаха 38 сметища за 12 дни 
Досега в почистването са се включили 6656 доброволци 
 

Линк: http://www.sofia.utre.bg/2015/04/07/311598-izrinaha_38_smetishta_za_12_dni                     
                                        

 

Текст: В столицата са изринати 38 незаконни сметища от началото на традиционното пролетно 
почистване. Боклуците са били изнесени с техника и работници от спонсорски фирми, уточниха от 
Столичния инспекторат. 
За първи път тази година кампанията по привеждането на София в приветлив вид е разделена на два 
периода. Първият е великденски, от 25 март до 9 април, а вторият е от 16 до 22 май, припомня „Преса”. 
Досега в почистването са се включили 6656 доброволци, които са правили уборки около жилищните 
блокове, дворове, паркинги, паркове и детски площадки и са се включили в озеленяването на различни 
райони, като са садили дървета, храсти и цветя. Почистващите фирми, които имат договори с общината, 
са измили 172 булеварди, улици и площади. Почистени са и дворовете на 18 църкви в София. 
 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Георги Златев: Възстановяването на мантинелите над с. Камарци ще струва на АПИ близо 50 
000 лева 
Надя Съботинова : Извършителите на подобни кражби се възползват от два пропуска в закона 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100542460/georgi-zlatev-vazstanovavaneto-na-mantinelite-nad-s-kamarci-shte-
struva-na-api-blizo-50-000-leva                       
                                        

 

Текст: Над километър мантинели бяха откраднати от пътя между с. Камарци и прохода Витиня.  Това е 
втората кражба в района за по-малко от 6 месеца. Възстановяването на ограничителните системи ще 
коства на АПИ близо 50 000 лева, каза за предаването „Хоризонт до обед“, инж. Георги Златев, директор 
Дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура” в Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътят е затворен 
за движение. За кражбата е сезирана ОД на МВР.  
За съжаление, се оформя като тенденция кражбата на ограничителни системи в този район. Миналата 
година бяха откраднати близо 5 км мантинели от подбалканския път. Освен че ги крадат, те извършват 
подготовка за непредумишлено престъпление. Представете си, ако я няма тази ограничителна система, а 
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тя се поставя на опасни места, където при загуба на контрол или други тези системи намаляват риска от 
загуба на човешки живот.  
На главните пътища АПИ прави огледи 2-3 пъти седмично и липсите се установяват своевременно, но 
няма такава практика за по-ниския клас пътища и се разчита на сигнали от граждани.  
Надя Съботинова, юрист на Българска асоциация по рециклиране, коментира, че има два законови 
пропуска, от които се възползват извършителите на подобни кражби: 
Първото ни предложение е свързано с въвеждане на нов квалифициран състав на кражбата по 
отношение на тези отпадъци, които сме идентифицирали като от високорисковата номенклатура. Освен 
частите от пътната инфраструктура, това са и други високорискови метали като електропроводи, части и 
елементи от електропреносната система, от подвижния железопътен състав и т.н. Проблемът е, че в 
момента, когато тези отпадъци са предмет на кражба, се подвеждат по по-лекия състав на кражбата, 
който е в член 194 от НК, който предвижда наказания лишаване от свобода до 8 години, но в маловажни 
случаи то е или лишаване от свобода до 1 година, пробация или глоба 100 до 300 лв. Съдилищата вземат 
предвид оценката на метала, който в повечето случаи не е на голяма стойност, производствата съответно 
се прекратяват поради маловажност.  
От Асоциацията са предложили промени, които се надяват да бъдат приети скоро. Член 234 Б от НК, 
който предвижда наказание за незаконното изкупуване на метали без лиценз за дейността. Асоциацията 
предлага да се въведе наказание от 1 до 5 г лишаване от свобода и глоба от 5 000 до  30 000 лева и 
лишаване от право за извършване на подобна дейност. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Две кражби разследват новозагорски криминалисти 
 

Линк http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1416516                    
     

 

Текст: Кражба на ел. кабели в село Събрано и вещи от части имот в село Новоселец 
разследват  служители на Районното управление на МВР в Нова Загора. На 3 април 69-годишна жена от 
Стара Загора е подала заявление за кражба от имота й в село Новоселец. За времето от 21,00 часа на 1 
април до 15,00 часа на 2 април крадецът е влязъл в дворното място на имота и откраднал мотофреза. 
Стойността на щетата е в процес на установяване. 
 На 4 април е получено съобщение за кражба на около 200 м. меден проводник от електропреносната 
мрежа на село Събрано. Щетата се установява. Образувано е досъдебно производство.  
 
 
 
Източник: novini.dir.bg 
 

Заглавие: Хванаха двама при кражба на високоволтов кабел на гарата в Димитровград 
 

Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=18820987                       
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Текст: Двама димитровградчани са задържани при опит за кражба, съобщават от полицията. Мъжете на 
възраст 43 и 37 г. са опитали да откраднат 180 метра високоволтов меден кабел от жп. гара 
Димитровград. Задържани са до 24 часа, образувано е досъдебно производство. За кражба през 
денонощието съобщават от димитровградското управление. Неизвестно лице е проникнало 
през незаключена врата в гараж в село Радиево и е откраднало велосипед, 2 ъглошлайфа и 2 дрелки. 
Общо 246 артикула с лого на защитени търговски марки иззеха служители на ОДМВР-Хасково през 
почивните дни. Част от тях - 216 броя са конфискувани от димитровградските полицаи при  
проверка на 2 автомобила - Сеат и Опел в града. В колите, управлявани от 42-годишен пловдивчанин и 
53-годишен хасковлия са намерени стоките - тениски и спортни екипи с лого на запазени търговски марки 
без разрешение на правопритежателя. Останалите 30 артикула - спортни комплекти са конфискувани от 
свиленградските полицаи в града, които установяват, че принадлежат на 27-годишна жителка на 
карловското село Богдан. И по трите случая са образувани досъдебни производства. 
 
 
 
 
Източник: rodopi24.blogspot.com 
 

Заглавие: 16-годишен краде 80 метра кабели от строяща се къща, батко – телефон от магазин 
 

Линк: http://rodopi24.blogspot.com/2015/04/16-80.html                        
                                        

 

Текст: Жалба за откраднати 80 метра кабел от строяща се къща е подаден в РУ-Кърджали, съобщиха от 
регионалния пресцентър на МВР. При организираните издирвателни действия полицаи заловили 16-
годишен. Непълнолетният е задържан в полицейското управление. Кабелът е открит и иззет. Работата по 
случая продължава. 
Полицаи от РУ-Кърджали са установили мъж, извършил кражба на мобилен телефон от хранителен 
магазин в областния център. В хода на специализирана операция бил проверен С.М./30/. Мобилното 
устройство е открито у него и иззето. 
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Източник: izvestnik.info 
 

Заглавие: АПАШИ КРАДАТ 180 МЕТРА ВИСОКОВОЛТОВ КАБЕЛ ОТ ГАРАТА, ХВАЩАТ ГИ  
 

Линк: http://izvestnik.info/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-180-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-
%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5/                       
                                        

 

Текст: 180 метра високоволтов меден кабел пробваха да откраднат двама от жп гарата в Димитровград. 
Те са задържани по време на самата кражба, съобщават от пресцентъра на полицията в Хасково. 
Апашите, на 43 и 37 години, са задържани до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. 
Общо 246 артикула с лого на защитени търговски марки иззеха служители от Областната дирекция на 
МВР. 216 от тях са конфискувани в Димитровград, при проверка на Сеат и Опел. В колите, управлявани от 
42-годишен пловдивчанин и 53-годишен хасковлия, са намерени ментетата – тениски и екипи. 
Останалите 30 са конфискувани в Свиленград, принадлежащи на 27-годишна от карловското село Богдан. 
За още една кражба съобщават от димитровградското управление. Неизвестен влязъл в незаключен 
гараж в  Радиево. Оттам откраднал велосипед, два ъглошлайфа и две дрелки.  
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