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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 294, 32 тона отпадъци бяха събрани в последния ден на кампанията „Да изчистим България 
заедно“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3467                                   
 

 

Текст: Последният ден от кампанията на Би Ти Ви „Да изчистим България заедно“, в която МОСВ е 
партньор, бе отреден за почистването на реки и водоеми. Според окончателните данни, обобщени от 
Регионалните дирекции по околната среда и водите, на 27 юни са събрани 294, 32 тона отпадъци. В 
почистването се включиха РИОСВ във Велико Търново, Плевен, Русе, Смолян и Шумен. 
Най-много отпадъци отчете инспекцията в Плевен – 115 тона, защото там в кампанията се включиха и 
най-много общини: Искър (0,5), Априлци (5,44), Никопол, Гулянци и Пордим с по един тон, Троян (2, 26), 
Долни Дъбник (6) и Плевен – 97, 8 т. На територията на община Търговище са били събрани 95,18 тона, 
съобщиха от РИОСВ – Шумен. С 13, 5 тона отпадъци се отчетоха от Смолян, Девин и Рудозем. От РИОСВ – 
Велико Търново информираха за 25, 38 т., събрани в община Севлиево, а на територията на РИОСВ – Русе 
са чистили в общините Лозница (6,2), Ситово (2,2), Силистра (0,44) и Русе – 36,42 тона. 
През първия ден от кампанията „Да изчистим България заедно“, проведен на 10 май, бяха събрани 3772 т 
отпадъци, на 17 май – 3270, 918 т и 1165, 640 т – на 7 юни. 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Няма замърсяване на атмосферния въздух в Пирдоп и Златица  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3465    
                          

 

Текст: Към 12 ч. на 27 юни всички показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, са в 
норма. Няма превишаване, сочат и последните данни от мобилната автоматична станция в Пирдоп и 
Златица. През нощта обстановката е била спокойна, без наличие на остра задушлива миризма.  
Проверки на 10 производствени обекти, в това число и на онези, развиващи дейност с отпадъци от черни 
и цветни метали, направиха в петък през деня директорът на РИОСВ – София инж. Ирена Петкова и 
експерти от инспекцията. Проверени са „Аурубис България“ АД, ПСОВ – Пирдоп, БиоЕЦ – 
биоелектроцентрала за производство на електроенергия от отпадна дървесина, общинското депо за 
битови отпадъци и др. Към момента на проверките не се установи наличие на остра задушлива миризма 
на територията на града и в района на проверените обекти. 
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Екипите на РИОСВ – София и ИАОС продължават да следят за качеството на атмосферния въздух в Пирдоп 
и Златица и са в готовност за реакция при евентуални сигнали. 
 
 
 
Източник: otzvuk.net 
 

Заглавие: Бивш шеф на РИОСВ загуби делото с МОСВ 
 

Линк: http://www.otzvuk.net/news/bivsh-shef-na-riosv-zagubi-deloto-s-mosv  
                          

 

Текст: Върховният касационен съд не допусна касационно обжалване по делото на бившия шеф на 
екоинспекцията в Смолян Елен Минчев. Уволненият от правителството на Орешарски директор две 
години води съдебна борба за поста. Първоначално Софийският районен съд го възстанови на работа. 
След обжалване от страна на МОСВ следващата инстанция обаче потвърди заповедта за прекратяване на 
трудовите правоотношения. Сега, с определението на ВКС бившият шеф окончателно изгуби процеса. 
Елен Минчев заведе дело срещу РИОСВ Смолян и МОСВ в края на 2013-та година, малко след като получи 
заповедта на бившата министърка Искра Михайлова. Мотивите на МОСВ за прекратяване на трудовите 
правоотношения бяха с основание по преценка на органа, който ги назначава. 
За да потвърдят заповедта, магистратите от Софийския градски съд излязоха със становище, че трудовото 
му правоотношение може да бъде прекратено по преценка на органа на назначаването. Съдът цитира и 
непротиворечивата съдебна практика на ВКС. 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Над 36 тона отпадъци събрани в Община Русе в последния ден от кампанията „Да изчистим 
България заедно“ 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_140418.html                               
 

 

Текст: Последният ден от кампанията на Би Ти Ви „Да изчистим България заедно“, в която МОСВ е 
партньор, бе отреден за почистването на реки и водоеми. Според окончателните данни, обобщени от 
Регионалните дирекции по околната среда и водите, на 27 юни са събрани 294, 32 тона отпадъци. В 
почистването се включиха РИОСВ във Велико Търново, Плевен, Русе, Смолян и Шумен. На територията на 
РИОСВ – Русе са чистили в общините Лозница (6,2), Ситово (2,2), Силистра (0,44) и Русе – 36,42 тона. 
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През първия ден от кампанията „Да изчистим България заедно“, проведен на 10 май, бяха събрани 3772 т 
отпадъци, на 17 май – 3270, 918 т и 1165, 640 т – на 7 юни. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Проверки на действащи и закрити депа за битови отпадъци са извършили през май експертите 
на РИОСВ-Пазарджик 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/06/28/2085187/proverki-na-deystvashti-i-zakriti-depa-za-
bitovi-otpadatsi-sa-izvarshili-prez-may-ekspertite-na-riosv-pazardzhik.html    
                          

 

Текст: Пазарджик. Четири планови проверки са извършени по линия на битовите и строителни отпадъци 
през месец май от експерти на РИОСВ-Пазарджик, съобщиха от инспекцията. Проверено е действащо 
депо за битови отпадъци в село Равногор. Не са констатирани нарушения по приемане и обезвреждане 
на неопасни отпадъци на депото. Дадено при предишна проверка предписание с постоянен срок, се 
изпълнява. Изпълнено е предписание за почистване на терени край пътя за депото и извозване на 
отпадъците в границите на съоръжението за обезвреждане. Извършени са 2 проверки на закрити депа за 
битови отпадъци в селата Огняново и Капитан Димитриево, като не са констатирани нарушения по 
изпълнение на дадените условия при закриването им. Проверка по чистотата на населените места и 
изпълнение на изискванията за контрол е извършена в община Сърница. Не са констатирани 
замърсявания с отпадъци, включително разпиляване на леки фракции в регулацията и край съдовете за 
събиране на отпадъци, както и на входно-изходните зони на града. Дадено е предписание за закриване 
на депото за неопасни отпадъци с преустановена експлоатация в землището на град Сърница. 
 
 
 
Източник: poligraff.net 
 
Заглавие: 294,32 тона отпадъци бяха събрани в последния ден на "Да изчистим България заедно" 

 

Линк: http://poligraff.net/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/29432-
%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-
%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-
%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE/27671    
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Текст: Приключи националната кампания “Да изчистим България заедно” 2015. Последният от петте дни 
за почистване бе вчера. По данни на екоминистерството, в събота са събрани общо 294, 32 тона 
отпадъци. В почистването се включиха РИОСВ във Велико Търново, Плевен, Русе, Смолян и Шумен. 
Най-много отпадъци отчете инспекцията в Плевен – 115 тона, защото там в кампанията се включиха и 
най-много общини: Искър (0,5), Априлци (5,44), Никопол, Гулянци и Пордим с по един тон, Троян (2, 26), 
Долни Дъбник (6) и Плевен – 97, 8 т.  
На територията на община Търговище са били събрани 95,18 тона, съобщиха от РИОСВ – Шумен. С 13, 5 
тона отпадъци се отчетоха от Смолян, Девин и Рудозем. От РИОСВ – Велико Търново информираха за 25, 
38 т., събрани в община Севлиево, а на територията на РИОСВ – Русе са чистили в общините Лозница (6,2), 
Ситово (2,2), Силистра (0,44) и Русе – 36,42 тона. 
Кампанията стартира на 10-и май, когато доброволци почистваха междублоковите пространства и зелени 
площи. През първия ден бяха събрани 3772 т отпадъци. На 17 май събрахме общо 3270, 918 тона от 
зоните за отдих и спортуване. 1165, 640 тона бяха събрани на 7 юни. 
Инициатори на голямото почистване са bTV Media Group в партньорство с Министерството на околната 
среда и водите. За първи път инициативата в България се провежда в подкрепа на две международни 
кампании – Let’s Clean Europe на Европейската комисия и Глобалното гражданско движение Let’s Do It 
World. 
 
 
 
Източник: budnaera.com 
 

Заглавие: ШОК: Глоба до 1000 лева, ако ровиш в кофи за боклук 
Нова шашваща столична наредба: Глоба до 1000 лева, ако ровиш в кофи за боклук  
 
Линк: http://www.budnaera.com/201503/1506020387.html    
                          

 

Текст: Глоби от 300 до 1000 лева заплашва всеки, който рови в кофите за боклук в столицата, пише 
"Преса". Строгите наказания са заложени в новата общинска наредба за чистотата. Причината за крутите 
мерки са оплакванията от фирмите, които събират боклука. Те отдавна искали съдействие от общината, за 
да бъде прекратено незаконното "рециклиране" на смет от клошарите, поясняват от Столична община. 
Санкциите обаче едва ли ще бъдат приложени, признават общинарите, защото онези, които ровят в 
кофите, нямат пари. Нямат и лични документи, за да им се състави акт.  
От кметството обаче се надяват глобите да стреснат клошарите и да намалят мръсотията по улицата 
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Източник: kmeta.bg 
 
Заглавие: Жана Величкова, АПБНБ: Ще бъдат увеличени разходите за рециклиране при въвеждане на 
депозитна система 
Това ще редуцира съществено потреблението 
 
Линк: http://www.kmeta.bg/intervu/jana-velichkova-apbnb-shte-b%D0%B0dat-uvelicheni-razhodite-za-
reciklirane-pri-v%D0%B0vejdane-na-depozitna-sistema-49256.html    
                          

 

Текст: Жана Величкова е изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни 
напитки в България (АПБНБ). 
Преди това тя е оглавявала дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество“ в Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма. Кариерата й в публичната администрация започва през втората 
половина на 90-те години и професионално се развива от експертно до управленско ниво в Дирекция 
„Европейска интеграция” с ключови отговорности - развитие на регулаторната рамка за осигуряване 
свободното движение на стоки и усъвършенстване на инфраструктурата по качеството за ефективното 
прилагане на законодателството. 
Величкова е Магистър по електроника и автоматика от Техническия университет в София, с придобита 
квалификационна степен по финансов мениджмънт от Институт за следдипломна квалификация към 
Университета за национално и световно стопанство. 
Жана Величкова в интервю за Kmeta.bg говори по въпроса за обновените дискусии за въвеждане в 
България на депозитна система за отпадъците. 
-Какво е отношението на бизнеса за въвеждането на депозитна система за отпадъците? 
-Това, което очаква бизнесът, не е позитивна перспектива. Въвеждането на подобен тип система ще 
засегне опаковките за еднократна употреба, това ще доведе до съществени негативни последици. Те ще 
засегнат функционирането ни като производители на храни и напитки. Искам да поясня, че депозитната 
система не е система за рециклиране на боклуците. Това е система за обратно връщане и събиране на 
отпадъци от опаковки. 
Няколко са ключовите аспекта, които ще рефлектират върху нашата работа. Единият от тях е създаване на 
нови административни финансови тежести върху производителите. Ние ще бъдем задължени да 
инвестираме сериозни средства в маркиране на етикетите на съответните стоки. Всичко това ще бъде 
необходимо, за да се постигне удовлетвореност към стандартите на машините за обратно връщане на 
опаковките. 
Считаме, че ще бъдат увеличени разходите за един тон рециклиране. Основно наше притеснение е, че 
въвеждането на депозитна система, при която минималната стойност на депозит ще е 0,20лв., ще доведе 
до почти двойно оскъпяване на всички продукти от безалкохолната индустрия. Това, в крайна сметка, при 
свитите доходи на българите, ще редуцира съществено потреблението и от там голяма част от 
предприятията в тази индустрия, особено по-малките и средните от тях, няма да оцелеят. 
-Какви са основните ангажименти на бизнеса към въвеждането на автоматизирана депозитна система?  
-Системата цели да повиши процента на качество на материала за рециклиране, също и намаляване на 
замърсяването на природата от отпадъци. Нашите ангажименти към системата са фокусирани върху 
следната област - ние сме тези, които трябва да създадем подходящата бутилка, за да може тя да бъде 
връщана чрез автоматите, които се очаква да бъдат инсталирани в търговските вериги и в 
хипермаркетите. 
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Ние сме тези, които трябва да заплатят и допълнителния разход за осигуряване на сигурността на 
системата посредством маркиране на опаковките и добавяне на допълнителна информация на етикетите. 
Върху нас пада задачата да начислим цената на депозита , преди формирането на крайната цена на 
продукта. Ние ще заплащаме годишни такси съм управлението на системата. 
-Очаква ли се промяна на материала, от който се произвеждат повечето опаковки, с цел подобряване на 
факторите за съхраняване на здравето на хората? 
-Засегнахте изключително интересна тема. Индустрията е дала няколко отговора в тази насока. Само 
преди няколко години материалите, от които бяха правени опаковките на напитките, бяха други, в 
момента се използва PET-материала. Той е доказан като абсолютно безопасен за здравето на 
потребителите и не имитира никакви съмнителни вещества, които биха навредили на някого. По 
отношение на сигурността на потребителите ние сме постигнали този ефект. 
Това, което прави непрекъснато индустрията е да намали, още в процеса на дизайна, тежестта на 
опаковката и по този начин да се намали отпечатъкът върху околната среда. Не говорим само за 
намаляване на обема на замърсяването, но и за процеса на събиране и рециклиране на тези опаковки. 
Всеизвестно е, че тези процеси изискват горива, това имитира въглероден двуокис и от там е спорен и 
екологичният ефект. Поради тези причини индустрията прави изключително много за намаляване на 
теглото на опаковките, въвеждат се стандарти за намаляване на гърловината на бутилките, работи се и 
върху дизайна на капачките. Поставя се въпросът дори и за обемът, който дадена опаковка ще заема в 
контейнерите за отпадъци. Поради това се създават иновативни опаковки, при които, чрез деформиране 
на техния вид, се постига по-малко замърсяване. Докато депозитната система ще изисква бутилките да 
бъдат запазвани в тяхната цялост, за да бъде припознат кой е нейният производител. 
-Да разбираме, че въвеждането на депозитна система ще доведе до оскъпяване на процеса и оскъпяване 
на продуктите, така ли? 
-Оскъпяването на продуктите е изключително сериозен проблем. Направени проучвания и изчисления 
сочат, че  цената ще нарастне повече от два пъти. По този начин потребителят няма да има възможност 
да направи първоначалната инвестиция, за да купи продукта. Голяма част от населението на България, 
знаете, няма възможност да си позволи първо да инвестира повече пари, които впоследствие да си 
възвърне при отдаването на опаковката. 
-Какви са според Вас минусите и плюсовете на въвеждане на депозитна система в България?  
-Минусите са изключително много. Първо, въвеждането на този тип система обезсмисля всичките ни 
усилия, които сме вложили до момента и в изграждането на поведенчески модели и цялостна 
философия. Защото философията на безалкохолната индустрия е да намаляваме всички фактори и 
аспекти, които влияят негативно на природата. Изпълнението на процесите ще бъде унифицирано и 
никой няма да има стимул нито да намалява теглото на опаковките, нито общите екологични ефекти ще 
са толкова масови и значими. Другото, което интересува бизнес перспективата, е процесът на 
рециклиране, защото бизнесът гледа на отпадъка като на ресурс. 
За съжаление, депозитната система никъде в Европа не показва, че тя допринася за рециклиране. От 4%-
6% се увеличава процентът на рециклирането, в следствие на нейното въвеждане. Това от своя страна 
показва, че реалните ползи за икономиката  липсват. Да не говорим за срива по отношение на пазара, за 
изместване на каналите на дистрибуция, за проблемите за износ. Ние ще трябва правим бутилки, 
специално ориентирани към нашия пазар, които да не могат да бъдат предлагани в съседни страни. Това 
означава, че ние трябва да работим на две поточни линии. 
Искаме да бъдем обективни и да кажем нещата, такива, каквито са. Основният плюс на депозитната 
система е, че материалът, който се събира за рециклиране, ще бъде по-чист, тъй като основната цел на 
неговото събиране е грижата и запазването на качеството му. Това е единственият плюс, който бизнесът 
вижда по отношението на създаването на системата. 
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Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Бърза реакция за нерегламентирано сметище 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/ba-rza-reaktsiya-za-nereglamentirano-smetishte    
                          

 

Текст: Преди 2 седмици екипът на БНТ2 се натъкна на нерегламентирано сметище между селата 
Железница и Ковачевци. Оказа се, че кметът на Ковачевци вече е забелязал проблема и дори е подал 
сигнал до колегата си в Община Самоков. Администрацията на селото няма правомощия да предприеме 
каквито и да е дейности по почистването на боклуците. Въпреки това резултатът е бърз – строителните 
отпадъци, развалените плодове и счупени клони вече се изчистени. 
Вижте картата на незаконните сметища в България. 
Нерегламентираното сметище между Ковачевци и Железница беше изчистено за по-малко от 1 
денонощие. По закон, ако се намери виновен за замърсяването, се налага глоба. 
“Най-лесно е да пуснеш глоба 50-100 лева, но по-трудно е да го накараш хората да пазят чисто”, заяви 
Йорданка Бекярова – кмет на село Ковачевци. 
В конкретния случай няма наложена глоба на никого. 
“Така и не можахме да намерим виновен. Аз преди 2 седмици, когато се връщах от София и минах покрай 
него, не беше толкова голямо, колкото вчера, когато го чистихме. Чак си казах: “Боже, какво е това?”", 
добави Йорданка Бекярова. 
Въпреки че мястото беше почистено, следите от боклука остават, както и миризмата. Дори и да се 
преустанови изхвърлянето на смет на това място, е нужно дълго време на природата да възстанови 
пораженията. 
 
 
 
Източник: stmost.info 
 

Заглавие: Двама в ареста, пробвали да крадат кабел от трафопост  
 

Линк: http://stmost.info/obshtestvo/krimi/3956-dvama-v-aresta-probvali-da-kradat-kabel-ot-trafopost.html    
                          

 

Текст: Пловдивчанин и жител на село Марково са със 72-часова мярка на задържане, съобщиха от 
Областната дирекция на МВР в Хасково. Мъжете са на 44 и 47 години. Двамата използвали подправен 
ключ и ножица и успели да проникнат в трафопост на свиленградската улица „Васил Левски“, като 
направили опит за кражба на меден проводник с гумена изолация. Преди да осъществят намеренията си 
обаче били задържани от служителите на реда. Мъжете са осъждани и излежавали ефективни присъди, 
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привлечени са като обвиняеми и им е наложена мярка „задържане за 72 часа“ в следствен арест, 
уточниха от дирекцията на МВР в Хасково. 
 
 
 
Източник: alfarss.net 
 

Заглавие:  100 метра кабел задигнаха от землището на Буковец  
 

Линк: http://alfarss.net/1435566310.html    
                          

 

Текст: Кражба на 98 метра телефонен кабел от землището на сeло Буковец, разследват служители на 
полицейското управление в областния град, съобщава пресцентърът на Областната дирекция на МВР във 
Велико Търново. Престъплението е извършено в нощта срещу 28-ми... 
 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: 16-годишен обгоря след опит за кражба на кабел от електропровод 
16-годишен младеж от Димитровград е с изгаряне след опит за кражба на кабел. Инцидентът е 
станал вчера около 11:00 часа, до помпена станция източно от завод "Вулкан" 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/290677-16-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-
%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%82-
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%BE%D0%B4.html   
                          

 

Текст: Младежът е познат на органите на реда и с други подобни прояви. Той е опитал да среже с 
арматурни ножици и чук алуминиев проводник, по който е имало напрежение от 220V. Вследствие от 
това е получил изгаряне в областта на слабините. 
Транспортиран е в клиника по изгаряния УМБАЛ "Св. Георги"- Пловдив, без опасност за живота. 
Срещу него е образувано досъдебно производство. 
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Освен това е бил регистриран и друг опит за кражба на железорешетъчни стълбове от разпределителната 
мрежа, съобщават от електроразпределителното дружество. Опитът за отрязване на стълбовете е 
регистриран вчера в близост до Димитровград, след сигнал от местното управление на полицията. 
Стълбовете са от 20-киловолтов електропровод, захранващ с електроенергия единствено помпена ВиК 
станция, без битови клиенти, уточняват от електроразпределителното дружество. 
При огледа на място е установено, че основата на последния железорешетъчен стълб от електропровода, 
е срязана. Вследствие на това стълбът, който не е бил под напрежение, е паднал на земята заедно с 
проводниците. При опит за срязване на следващия съседен стълб от електропровода извършителите 
попадат под напрежение, като в резултат на това е пострадал 16-годишният младеж. 
Това е поредният случай на посегателство над съоръжения от електроразпределителната мрежа.От 
електроразпределителното дружество напомнят, че всяко нерегламентирано посегателство върху 
съоръжения от мрежата крие потенциален риск за живота. Данните сочат, че през 2014 г. на територията 
му са регистрирани 293 случая на кражби от електрически съоръжения - въздушни и кабелни 
електропроводи, с обща дължина 38 800 метра и кражби на трансформаторно масло. 
Допълнително обект на неправомерни посегателства на територията на дружеството стават електромери, 
трансформатори, предпазители и друг вид оборудване в трафопостовете. Стойността на отчетените 
материални щети за дружеството през 2014 г. надхвърлят 412 000 лв. Посегателствата нанасят не само 
големи финансови щети, но са и причина за аварии и прекъсвания в електрозахранването за клиенти. 
 
 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Задигнаха кабели за над 8 бона 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/51365/zadignaha-kabeli-za-nad-8-bona 
                          

 

Текст: Полицията във Враца разследва кражба на кабели, станала в края на миналата седмица в 
областния град. В събота по обяд е получен сигнал, че от две междушахтия, неизвестен извършител е 
откраднал 240 метра кабел. Нанесената щета е в размер на 8 400 лв. По случая тече разследване.  
 
 
 
Източник: botevgrad.com 
 

Заглавие: Трима криминално проявени мъже са привлечени като обвиняеми за кражба на кабел 
 

Линк: http://botevgrad.com/news/61335/Trima-kriminalno-proyaveni-maje-sa-privlecheni-kato-
obvinyaemi-za-krajba-na-kabel/ 
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Текст: През м. март в РУ- Ботевград било образувано досъдебно производство по повод извършена 
кражба на 83 метра телефонен кабел в землището на с. Врачеш. След проведено разследване 
криминалистите разкрили извършителите на престъплението - трима криминално проявени жители на с. 
Врачеш. Л.Г., П.В. и В.Б. са привлечени в качеството на обвиняеми по чл. 195 от НК и им е наложена мярка 
за неотклонение „подписка“. 
 
 
 
Източник: botevgrad.com 
 

Заглавие: Задържаха крадец на кабели от земеделски имот в Сандански 
 

Линк: http://blagoevgrad-
news.com/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB/ 
                          

 

Текст: От РУ-Сандански е установено, че извършител на кражба на кабели от земеделски имот след 
подаден сигнал на 26-06 е двадесет и пет годишният с инициали Б.Д. от гр.Сандански. Стойността на 
нанесената щета се изчислява на приблизително 600 лева. По случая е образувано досъдебно 
производство. На Б.Д. е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража за срок до 72 часа”. 
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