
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 4 май 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

WWW.BAR-BG.ORG 



                         
  
 
Източник: МОСВ 
 
Заглавие: България отчита използване на по-малко торбички 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3301 
                                        

 

Текст: България е една от малкото държави членки на ЕС, която още през 2011 г. въведе мерки за 
ограничаване потреблението на тънки пластмасови торбички. 
От  1 октомври 2012 г., съгласно чл. 1а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци е 
въведена продуктова такса за всички размери торбички, произведени от полимери, с дебелина под 25 
микрона (μm) и размери по-малки от 390/490 мм. 
Продуктовите такси за торбичките до 25 микрона, които съгласно българското законодателство са 
определени като торбички за еднократно използване, се заплащат в Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. 
През периода  2013 – 2014 г. се наблюдава значително намаляване на приходите от продуктови такси. В 
основната част това се дължи на регулирането на пазара и преориентирането към използване на 
торбички за многократна употреба, което е основната цел на въведения регулаторен режим. 
Налице е определен сегмент облагаеми торбички, за които има търсене и за които се заплащат такси. В 
почти всички случаи през последните 2 г. натрупаните такси са заплатени от задължените лица при 
пускане на пазара на тънки пластмасови торбички, а не като санкция в резултат на установени нарушения. 
При сравняване на данните от натрупаните такси в ПУДООС през 2013 и 2014 г. е изчислено намаляване 
от над 60% на постъпилите такси, което означава постепенно намаляване на потреблението на най-
тънките торбички и промяна в поведението на потребителите. 
На 28 април Европейският парламент одобри проекта на директива за намаляване на потреблението на 
тънки пластмасови торбички на пленарната си сесия в Страсбург. Той променя Директива 94/62/ЕО 
относно опаковките и отпадъците от опаковки. Въз основа на новия документ България има възможност 
да запази съществуващия до момента режим за заплащане на продуктова такса на брой за всяка 
торбичка с дебелина до 25 микрона и размери до 39/49 см. Разширяването на обхвата до 50 микрона не 
изисква задължително въвеждането на продуктова такса за торбичките в диапазона 25-50 микрона. 
Изискването е да се гарантира, че торбичките не се предлагат безплатно на мястото на продажба на 
крайните потребители. В около 80 % от случаите, предимно в големите търговски вериги, до момента 
тези торбички, които са освободени от продуктова такса и се третират като такива за многократна 
употреба, се предлагат на потребителите срещу заплащане. 
По отношение на сроковете, заложени в променената директива България счита, че те са реалистични и 
приемливи, особено с оглед на предложената възможност за избор на алтернативни мерки от страна на 
държавите членки. 
Определянето на методика за изчисляване на броя на потребените торбички на глава от населението ще 
бъде от полза за бъдещ период. Срокът за транспониране на директивата - 18 месеца е достатъчен, за да 
бъдат спазен и едновременно с това текстовете по прилагането на директивата, които следва да се 
въведат в националното законодателство, да бъдат достатъчно добре обмислени и обсъдени. 
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Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: В МОСВ "режат глави" заради бетона по морето 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/334035                  
                                        

 

Текст:  Заради бетона по дюните край морето с поста си се разделя шефът на дирекция "Национална 
служба за защита на природата" в МОСВ Михаил Михайлов, съобщи Нова телевизия. Отстраняването му 
дойде часове, след като от Реформаторския блок поискаха оставката му.Според Реформаторите, именно 
заради действия или бездействие на Михайлов, е станало възможно заливането с бетон на много от 
българските плажове, в това число и последно нашумелият Корал. Малко по-късно министърът на 
екологията Ивелина Василева освободи Михайлов. 
"Последните 15 години този висш държавен служител и бивш служител на ДС блокира процедури за 
обявяване на нови защитени територии, блокира обявяването на плановете за управление на природните 
паркове и с това е създал условията за извършване на тези престъпления, които сега наблюдаваме 
спрямо българската природа", обясни Марта Георгиева, общински съветник от ДСБ в София. 
Окончателното становище на експерти бе, че двете бетонни плочи, които бяха излети на къмпинг „Юг" на 
плажа Корал, са върху дюни. Министър Василева поясни, че кадастралните карти, върху които са 
отбелязани дюните по Черноморието, са остарели. Така се стигна и до решението бетонът там да бъде 
премахнат. 
"Общината ще направи каквото е правила досега - ще се съобрази със закона и с решението на съда", 
заяви кметът на Царево Георги Лапчев. 
 
  
 
 
Източник: inlife.bg 
 

Заглавие: България пак е със „замразени“ плащания от Брюксел по европрограмата „Околна среда“ 
2007-2013 
 

Линк: http://inlife.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8/               
                                        

 

Текст: Българските власти признаха, че Европейската комисия е възстановила на България само 220 
млн.евро по старата Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Това става ясно от отговор до БГНЕС от 
кабинета на вицепремиера по европейските фондове Томислав Дончев. 
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Отговорът е изготвен съвместно с Управляващия орган на програмата, който е към Министерството на 
околната среда и водите. От него става ясно още, че на практика правителството само е „замразило“ 
възстановяването на средствата по ОПОС от бюджета на ЕС към държавния бюджет. 
Ежемесечните справки за темповете на усвояване на европейските фондове показват, че пет месеца след 
като премиерът Бойко Борисов съобщи, как ЕК „размразява“ плащанията по ОПОС, на практика няма 
индикации за извършени сериозни траншове към българския бюджет. В средата на ноември 2014 г. пред 
депутатите в Народното събрание Борисов обяви, че България трябва да получи 800 млн.лв. по ОП 
„Околна среда“ 2007-2013 г. От отговора на кабинета на вицепремиера Дончев и на МОСВ до БГНЕС става 
ясно, обаче, че половин година по-късно, страната ни е получила едва половината от парите, които 
Борисов твърдеше, че ще бъдат възстановени от Брюксел на София. Липсата на плащания, от МОСВ 
обясняват с думите: „причината за това в последните 4 месеца по ОП „Околна среда“ 2007-2013 да не се 
наблюдава изменение на процента в плащанията от ЕК се състои в това, че възстановяването на 
средствата се извършва на по-големи периоди след натрупване на определено количество плащания и 
подаването им в ЕК.“ 
От УО на ОПОС твърдят още, че плащанията към общините продължават, но със средства от държавния 
бюджет. „За разлика от плащанията на национално ниво, за които е от съществено значение да се 
извършват своевременно и постоянно, възстановяването на средствата от ЕК се извършва на по-големи 
периоди. В момента усилията на ОПОС са фокусирани върху верифициране и плащане на разходи 
извършени от бенефициентите, за да се възстанови ритмичността и наваксат забавяния, предизвикани от 
липсата на оборотни средства. Платените в период: януари – март 2015 г. разходи предстои да бъдат 
включени в искане за плащане към Комисията, след което ще бъдат възстановени“, отбелязват от 
Управляващия орган на оперативната програма. 
Макар и да не се споменава в отговора на УО на ОПОС, забавянето на изпращането на сертификатите за 
възстановяването на разходите, може да е свързано и с продължаващи проблеми по контрола и 
управлението на европрограмата. 
БГНЕС припомня, че финансирането на проектите с пари от бюджета, независимо, че Брюксел очевидно е 
забавил възстановяване на средства, се осъществява, тъй като в края на 2015 г. всички строителни 
дейности трябва да са финализирани. Тези проекти, които не бъдат завършени преди изтичане на 
програмния период, ще загубят европейското финансиране и довършителните работи ще се плащат от 
бюджета. От края на 2013 до края на 2014 г. ОП „Околна среда“ бе замразена от ЕК заради системни 
нарушения при обществените поръчки и управлението на програмата в периода 2010-2013 г. Заради 
нарушенията страната се съгласи да признае налагането на финансова корекция от 156 млн. лв. 
Годината и половина след началото на новия програмен период, България продължава да не е с 
одобрена от ЕК Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Причината – упорството на 
управляващите да не приемат искането на Брюксел получател на средствата за ремонт на 
водопреносната и канализационна мрежа да не бъдат общините, както беше досега, а ВиК-дружествата. 
/БГНЕС 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: През 2014 година служителите на РИОСВ – Пловдив са съставили 123 акта за неспазване на 
екологичното законодателство 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/05/01/2058432/prez-2014-godina-sluzhitelite-na-riosv-
plovdiv-sa-sastavili-123-akta-za-nespazvane-na-ekologichnoto-zakonodatelstvo.html                    
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Текст: Пловдив. През 2014 година служителите на РИОСВ – Пловдив са съставили 123 акта за неспазване 
на екологичното законодателство, сочи справка в доклада на инспекцията за състоянието на околната 
среда в областта през 2014 година. Според изнесените данни се отчита увеличаване броя на актовете за 
установяване на административни нарушения и на издадените наказателни постановления, както и 
нарастване на събраните суми от наложени санкции спрямо предходната 2013 г. В резултат на 
контролната дейност през 2014 г. са наложени 105 наказателни постановления, от които глоби на 
физически лица в размер на близо 23 000 лв. и имуществени санкции на стойност над 487 000 лв. През 
годината са наложени 15 имуществени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда. 
Събраните средства от издадени наказателни постановления и наложени санкции по него са в размер на 
над 534 000 лв. Постъпилите суми от такси в РИОСВ–Пловдив през миналата година възлизат на близо 114 
000 лв. По отношение на ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие най-важният 
приоритет в дейността на екоинспекцията е доизграждането на европейската екологична мрежа „НАТУРА 
2000”. В изпълнение на този приоритет, през 2014 г. са стартирали процедури по обявяване на четири 
защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, става ясно от 
доклада. Успешно са приключили и два проекта на РИОСВ – Пловдив за разработване на планове за 
управление на защитени територии 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: В Община Бургас започват проверки дали гражданите изхвърлят регламентирано строителни 
отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/04/30/2057715/v-obshtina-burgas-zapochvat-proverki-dali-
grazhdanite-izhvarlyat-reglamentirano-stroitelni-otpadatsi.html                                 
 

 

Текст: Бургас. От тази седмица започват масови проверки дали гражданите използват правилно услугата 
за безплатно извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци, която Община Бургас им предоставя. 
Това каза за Радио „Фокус” - Бургас Павлин Михов, директор на дирекция “Околна среда” към общината. 
„Понякога се налага да въвеждаме по-строги правила и санкции, за да работи системата нормално”, каза 
той. Размерът на санкцията е максимално предвидените 500 лв. Михов информира, че през миналата 
година са съставени 27 акта, които са една малка част от всички нарушения, които са били констатирани. 
Пред 2014 година са извозени над 64 хиляди чувала с отпадъци. Това са 4 777 куб. м. отпадъци, които 
биха отишли на нерегламентирани сметища. Михов разказа, че все още често се среща едрогабаритните 
отпадъци се изхвърлят до контейнерите, не се изхвърлят в уговорени за извозването им дни. Това според 
него довежда до визия на замърсеност около контейнерите. Той апелира всички граждани на града да 
спазват стриктно правилата за безплатно събиране и извозване на строителни отпадъци, които се 
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генерират при малки строителни ремонти в домакинствата. Когато те са в рамките на 3 куб. м. Общината 
е поела ангажимента за тяхното събиране и извозване без да е необходимо допълнително заплащане. 
Това става чрез подаване на заявка до сметопочистващата фирма с обаждане на обявените телефони. 
След обаждане се получава денят и часът, в който отпадъците ще бъдат извозени. Много е важно тези 
едрогабаритни отпадъци да се изнесат едва в деня, когато е договорено с фирмата, а не няколко дни 
предварително. Идеята е те да не престояват около контейнери и сгради и така да придават визия на 
замърсеност. „Много често срещаме и друго нарушение. Неколкократно се обаждат и подават заявки с 
идеята да изнесат повече отпадъци от предвидените 3 куб. м., каза Михов. Той изяснява, че при повече 
едрогабаритни отпадъци извън регламентираното количество, гражданите могат да се обадят на 
сметопочистващата фирма, но тази услуга вече се заплаща. По думите му са въведени по-строги режими 
на проследяване на заявките. Така след първото осъществено извозване, следващите заявки няма да 
бъдат удовлетворявани. „От края на миналата година въведохме подобни правила и за кварталите на 
град Бургас: „Сарафово”, „Ветрен”, „Долно езерово”, „Лозово”, „Банево”, Горно езерово” и Крайморие. Те 
плащат същите такси за битови отпадъци, а не получаваха тази услуга като останалите жители на града” 
каза Михов. Според него там количеството на отпадъци е по-малко, затова извозването се случва веднъж 
месечно. Като графикът за кварталите може да се види на сайта на Общината. 
 
 
 
Източник: rtv-gabrovo.com 
 

Заглавие: Задава се нов бизнес със софийските боклуци 
 

Линк: http://rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53646:2015-05-03-07-01-
35&catid=124:news&Itemid=218                                
 

 

Текст: Може и да звучи абсурдно, но за една шепа бизнесмени боклукът е по-ценен от златото. Те знаят 
как да правят пари от него и колкото повече е той, толкова повече печелят. В София например за 
събирането и извозването на сметта се плащат по 80-100 млн. лв. на година. Но наред с тази дейност сега 
се открива нова възможност да се правят пари. В случая Столичната община е решила да плати по 5 млн. 
лв. на две фирми, които ще се заемат с предварителното третиране на смесените битови отпадъци за 
период от 12 месеца. Всяка от тях ще трябва да сепарира, сортира, рециклира, транспортира, 
оползотвори (термично или чрез други методи) и предаде за обезвреждане най-малко по 120 хил. т смет 
за съответния период. Ангажимент на частниците ще е и осигуряването на необходимите за целта 
инсталации, които ще се разположат в депото край Долни Богров или сметището за неопасни отпадъци 
"Садината".  
Келепирът за избраниците няма да свърши само с петте милиона от общината. Според условията на 
договорите, които те ще сключат с местните управници, печалби ще се реализират и от самата 
преработка на отпадъците. Изискванията са например 7% от теглото на преминалите през сепариращите 
системи боклуци (или минимум 8400 т) да бъде извлечено и предадено за рециклиране. В него 
задължително трябва да се съдържат такива материали като хартия, стъкло, пластмаси, фолиа и други 
полимери (PET, PVC, HPDE, гума...), както и черни и цветни метали. Необходимо е те да бъдат продадени в 
рамките на шест месеца, поради което към офертата си за участие в сегашния конкурс кандидатите ще са 
длъжни да представят и проектодоговори за изкупуване на извлечените от сметта компоненти. Като 
изборът на коя точно организация да бъдат предавани материалите ще зависи от предложените цени.  
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Половината от реализираните приходи ще постъпват по сметка на кметството, а останалите ще са за 
съответния изпълнител. Което при 8400 т суровини не е никак малко. При средна изкупна цена на 
металите, пластмасата и стъклото (които са в най-големи количества) - около 40 ст., това прави приходи от 
над 3 млн. лева. А ако изпълнителите се понапънат, може да изкарат и повече. Но ако не успеят да 
получат поне 7% годни за рециклиране материали от всичките обработени отпадъци, ще им се наложи да 
платят на общината разликата от пропуснатите ползи. 
Сериозни печалби ще има и от полученото алтернативно гориво (RDF) след преработката на сметта. 
Според разчетите то ще варира между 10 и 50 на сто от общия обем на боклуците, или от 12 хил. до 60 
хил. тона. Тези количества ще бъдат продавани на "Топлофикация София"  или на друго предприятие, 
което може да работи с RDF гориво, като в този случай всички постъпления ще са за частниците. Изцяло 
техен обаче ще е и ангажиментът да реализират получената суровина, а при невъзможност ще са длъжни 
да я съхраняват, без да търсят съдействие от столичната управа. 
 Допълнителни приходи ще носи и т.нар. инертна фракция от отпадъците (съдържаща камъни, пръст и 
др.), която може да се ползва при запръстяване, рекултивация и възстановяване на различни терени. 
Изчислено е, че тази фракция ще бъде поне 15% от обработените боклуци, или 18 хил. тона. Всички 
останали след сепарирането отпадъци ще се предават за обезвреждане в съответните съоръжения. 
Двете фирми ще имат задължението да внедрят и специална Информационна система за автоматично 
измерване, документиране и съхранение на данни за количествата смет. Именно на тази база ще се 
извършват всички плащания и ще се следи за изпълнението на задачите. 
 Кои точно компании ще бъдат избрани за тази дейност ще разберем още идната седмица, тъй като 
срокът за подаване на документи изтече на 27 април. При всички положения поръчката не е хапка за 
всяка уста. Претендентите трябваше да докажат сериозен опит в преработката на отпадъци (240 хил. т за 
последните две години), както и че разполагат с не по-малко от 200 хил. лв. свободни собствени 
средства.  
Заводът вече е в тестов режим: 
От миналата седмица се извършват проби на оборудването в Завода за преработка на 
отпадъците. Поетапно ще бъдат тествани всички отделни подобекти в приемната, отделението за 
биологична преработка, това за производство и рафиниране на RDF-горивото, складовете, както и на 
пречиствателната станция. Изпитанията ще продължат до месец юли. 
Капацитетът на завода е 410 хил. т отпадъци годишно. На ден през него ще преминават по минимум 1500 
т боклуци, а на час ще се обслужват по 40 камиона, които събират отпадъците от 
контейнерите. Заводът ще има система за обезмирисяване и обезпрашаване. 
 
 
 
Източник: focus-news.net  
 

Заглавие: Възстановено е сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци в селата от 
община Видин 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/05/01/2058347/vazstanoveno-e-smetosabiraneto-i-
smetoizvozvaneto-na-bitovite-otpadatsi-v-selata-ot-obshtina-vidin.html                                 
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Текст: Видин. Възстановено е сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци в селата от 
община Видин, съобщи за Радио „Фокус”- Видин Венелин Павлов, кмет на село Сланотрън. В населеното 
място битовите отпадъци не бяха извозвани в продължение на четири месеца. Припомняме, че след 
прекратяване на договора с фирмата – концесионер по чистотата във Видин, се създаде звено „Чистота” 
към Община Видин с решение на общинските съветници. „В началото на седмицата дойдоха и изчистиха 
селото. Изхвърлиха кофите и контейнерите. Изчистиха както нашето, така и съседните две села”, уточни 
кметът. Той допълни, че засега кризата с боклука в селото е овладяна, но кога и дали пак ще се чисти в 
населеното място, от община Видин не дават информация. 
 
 
 
Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: Сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци проверяваха в Долна Оряховица 
 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/602150 /                                 
 

 

Текст: След получаване на сигнала на 21-ви април експерти на РИОСВ извършиха проверка на района на 
закритото сметище на Долна Оряховица. Установена е автоцистерна, подготвена за изливане на течен 
отпадък „меласова шлемпа“ от производството на спирт от суровина меласа, чрез шлангове и монтирани 
тръби на терена, съобщават от екоинспекцията във Велико Търново. 
По информация на шофьора на цистерната, товарът е от „Захарни заводи“ АД в Горна Оряховица. При 
огледа се констатира замърсен участък с  площ около един декар.  Проверка е извършена и в „Захарни 
заводи“ АД, град Горна Оряховица при която е установено, че инсталацията за производство на спирт от 
суровина меласа не работи. 
По данни на ръководството на дружеството, количество отпадък „меласова шлемпа“ изхвърлен на 
територията на закритото сметище в Долна Оряховица е формирано при измивни дейности на 
ферментационните съдове към инсталацията за производство на спирт от суровина меласа. 
За направените констатации по нерегламентираното изхвърляне на отпадък „меласова шлемпа“ на 
дружеството ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение и неспазване на 
Закона за управление на отпадъците.  
Предвидената  от закона санкция е в размер от 1400 до 4000 лв. Във връзка с констатираното 
замърсяване е дадено предписание на „Захарни заводи“ АД за премахване на поставените тръби и 
почистване на замърсения участък в срок до 30 април. РИОСВ – ВеликоТърново ще осъществи последващ 
контрол по изпълнение на  даденото предписанието. 
На 22 април бе извършена повторна проверка на мястото на замърсяването. Установено е, че 
изхвърлянето на отпадъка е прекратено. 
 
 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg  
 

Заглавие: Великотърновци се възползваха от отстъпката за такса "Битови отпадъци” 
Заради информационната кампания на общината хората намалиха таксата си 
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 8  

  



                         
  
 
Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/05/03/316322-
velikoturnovtsi_se_vuzpolzvaha_ot_otstupkata_za_taksa_bitovi_otpadutsi                                 
 

 

Текст: Голяма част от великотърновци се възползват от 10% отстъпка при плащането на такса „Битови 
отпадъци”. Това каза за Радио „Фокус” Вежен Пенев, началник Отдел „Местни данъци и такси”. 
Отстъпката на налога за смет бе гласувана от Общински съвет. Гражданите на Велико Търново имаха 
възможност да се възползват от нея, ако заплатят в срок до 30 април. В този срок те ползваха и 5% 
отстъпка от пълния размер на данък „Сгради”. Вежен Пенев обясни, че тези бонуси за редовните платци 
са били въведени още миналата година, но тази година повече хора са се възползвали от тях заради 
информационната кампания, проведена от Общината.  
Местните данъци и такси могат да се заплатят освен в централния офис на ул. „Христо Караминков” N19, 
също така и в изнесените центрове за обслужване на граждани, намиращи се в СОУ „Владимир Комаров” 
в квартал „Чолаковци” и в МОЛ – Велико Търново в кв. „Колю Фичето”. Налозите могат да се платят и на 
касите на банките, както и в пощенските клонове в града. Необходимо е платецът да предостави 
единствено своето ЕГН. 
Вежен Пенев обясни, че върху всички задължения се трупат лихви. Освен това некоректните 
данъкоплатци се дават на съдия-изпълнител. „Така те допълнително утежняват разходите си, тъй като 
трябва да заплатят и натрупаната лихва, и разноските за съдия-изпълнител”, обясни Пенев. 
 
 
 
Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: От РИОСВ откриха 105 нерегламентирани сметища в реки 
Съставен е един акт за липса на мерки, които да предотвратят изхвърлянето на твърди битови отпадъци 
на непредвидени за това места 
 

Линк: http://www.chernomore.bg/varna/2015-05-03/ot-riosv-otkriha-105-nereglamentirani-smetishta-v-
reki                                
 

 

Текст: Експерти извършиха 48 проверки в 19-те общини в териториалния обхват на РИОСВ - Варна, които 
са  в изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите за наличие на нерегламентирани 
замърсявания (сметища) на речните легла и прилежащите територии на реките.  
Установени са 105 нерегламентирани сметища на речните легла и прилежащите територии.  За 
почистването им са дадени 76 предписания. 
Почистени са 69 замърсявания, а 26 са в процес на премахване. С неустановена собственост са 10 
замърсени участъка.  
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Съставен е един акт за установяване на административно нарушение за това, че не са предприети мерки 
за предотвратяване изхвърлянето на твърди битови отпадъци на нерегламентирани места. 
За предприетите мерки за недопускане образуването на нерегламентирани сметища общинските 
администрации са уведомили писмено екоинспекцията. 
 
 
 
 
Източник: kanal6.bg 
 

Заглавие: Непълнолетни момчета са задържани за взломна кражба 
 

Линк: http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/12277-непълнолетни-момчета-са-задържани-
за-взломна-кражба                                
 

 

Текст: Две непълнолетни момчета от село Дядово са задържани за взломна кражба от къща в същото 
село. В началото на месец април двамата са проникнали в наследствения имот на 28-годишен мъж от 
град Нова Загора. Откраднати са кабели от ел.инсталацията на къщата, оградна мрежа и покъщнина. Част 
от вещите са предадени от извършителите. Двамата са на 15 години, нямат криминални регистрации. 
Срещу тях е образувано досъдебно производство. 
15-годишно момче е извършило кражба от магазин в град Нова Загора. Съобщението е получено вчера от 
собственичката на магазина. Около 01,00 часа на 28 април извършителят е проникнал в обекта, след като 
е изкъртил металната решетка на прозореца. Откраднал е монети в размер на 37,00 лева. Момчето е 
задържано от служители на РУМВР-Нова Загора броени часове след получаване на сигнала. По случая е 
образувано досъдебно производство. 
Кражба на телефонен кабел разследват служители на РУМВР-Нова Загора. Вчера в 14,00 часа е получен 
сигнал за прекъснато трасе на телефонен кабел в землището на новозагорското село Кортен. На място е 
изпратен екип, който е установил, че неизвестен извършител, след като е направил изкоп в земята е 
извършил кражба на 56 метра кабел. Щетата е в процес на установяване. По случая е образувано 
досъдебно производство. 
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