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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Премиерът Борисов и министър Василева откриха модернизираната пречиствателната станция 
в Равда 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3804  
 

  
 

Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева откриха реконструираната пречиствателна станция в Равда. Съоръжението събира, пречиства и 
отвежда отпадъчните води на Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас, Кошарица и Равда, както и на селищата 
Каблешково, Ахелой и Тънково. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013“. 
„Близо 97 млн. лв. са инвестирани в този обект, чрез който се решават множество 
проблеми. Пречистените води се отвеждат по всички екологични изисквания на 2,5 км навътре в морето“, 
заяви министър Василева. Над 300 млн. лв. са инвестирани за пречиствателни станции по Черноморието – 
4 изцяло нови, 5 – разширени и модернизирани, а проектът в Равда подсигурява осем населени места, 
сред тях най-големия курорт Слънчев бряг, посочи министърът. 
„По ОП „Околна среда 2007-2013“ вече са разплатени 3, 3 млрд. лв. – 99% от бюджета на програмата. Това 
е много значимо постижение предвид трудностите, които преживяхме, особено по време на спирането 
на програмата”, коментира Ивелина Василева. 
„Няма по-голяма помощ за бизнеса, туризма и за здравето на хората от чистата околна среда. Винаги се 
радвам много, когато правим пречиствателни станции“, каза премиерът. Новият сезон ще го посрещнем 
със сто процента чисто море, добави Бойко Борисов. 
Община Несебър е най-голямата туристическа агломерация по Черноморието –  на територията й са 
изградени хотели с над 250 000 легла, над 630 квартири и над 1000 заведения за обществено хранене. 
През последните 10 години агломерацията се развива динамично и в момента Несебър, Слънчев бряг, 
Равда, Свети Влас, Ахелой и „Елените“ са почти слети в едно. Доскоро обаче курортните селища разчитат 
единствено на пречиствателната станция в с. Равда, която е строена преди 40 г., има малък капацитет, а 
водите, минали през нея, се заустват на 500 м в морето. 
Важна част от проекта е и реконструкцията на съществуващите помпени станции, които се „задъхват“ при 
валежи или вечерно пиково натоварване през лятото. Това налага изграждане на четири нови канални 
помпени станции, а три от старите вече са реконструирани. 
 
 
 
Източник: aop.bg 
 

Заглавие: ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047174 
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Текст: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Многопрофилна болница за активно лечение Св.Иван Рилски - Разград АД, ул.Коста 
Петров № 2, За: Пламена Николаева - специалист по контрол на инфекциите; Ф. Кърова - главна 
медицинска сестра, РБългария 7200, Разград, Тел.: 0879 114201; 0879 110357; 084 624321/266/, E-mail: 
mbal@bogytec.com, Факс: 084 629765 
Място/места за контакт: МБАЛ Св.Иван Рилски - Разград АД 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-razgrad.com. 
Адрес на профила на купувача: www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions. 
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги 
КРАТКО ОПИСАНИЕ: Транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци от медицински дейности, 
генерирани в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД с код:18.01.02. и с код: 18.01.03* - Oтпадъци, чието 
събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 
90524000 
Описание: Услуги, свързани с медицински отпадъци  
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: С оглед конкретните потребности на Възложителя, без ограничения в 
количеството. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира посочената 
прогнозна стойност на поръчката. Количеството е около 1200 кг. месечно. 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 21000 BGN 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: "МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Разград" АД 
NUTS: BG324 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
Изпълнението на поръчката се извършва, съгласно изискванията на действащото в страната 
законодателство - Закон за управление на отпадъците (ЗУО), ЗООС, Наредба № 1/09.02.2015г. на МЗ и 
МОСВ за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на 
лечебните и здравните заведения, Наредба № 1/04.06.2014г. на МОСВ, Наредба № 40/14.01.2004г. на 
МТС, МВР и МОСВ и останалите нормативни актове за дейностите по събиране, съхраняване, 
транспортиране и третиране на опасни болнични отпадъци и тяхното документиране. Изискванията на 
Възложителя, предмета, условията и реда са посочени подробно в Технически условия за изпълнение на 
поръчката и проекто-договора от документацията към поканата. Получаването и извозването на 
отпадъците се извършва веднъж на 2 седмици, по график, утвърден от възложителя, от определените за 
целта места на територията на МБАЛ-Разград. Изпълнителят осигурява за своя сметка всички необходими 
видове и количества първични и вторични опаковъчни материали /отговарящи на изискв. и реда за изв. 
превоз на опасни товари/ за събиране и врем. съхран. на опасните болн. отпад. вкл. плътно затворени, 
непробиваеми, непропускливи контейнери с различна вместимост, полиетиленови торби/сакове и др, в 
съотв. с Наредба № 1/09.02.2015г. на МЗ и МОСВ. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца от 
датата на сключване на договора. Плащанията се изв. в лева, по банков път, в срока на отложено плащане 
- 30 календарни дни, от датата на представяне на въз-ля на издадената от из-ля ориг.фактура за 
стойността на извършената услуга. Усл.и начина на плащане са уредени в проекто-договора. Източник на 
финансиране – собствени средства на възложителя. Минимални изисквания за технически възможности 
на участника: 1. Участникът да притежава разрешение по чл.67 от ЗУО, или комплексно разрешително по 
реда на гл.VІІ раздел ІІ от ЗООС или регистрационен документ, съгласно чл.35 от ЗУО, за извършване на 
дейност/ите по предмета на поръчката, което се доказва с представяне на заверено от участника копие на 
документа за това; 2. Участникът да разполага минимум с едно превозно средство за транспортиране на 
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опасни болнични отпадъци – посочва се в т.V подточка 4 на документа – Оферта; 3. Участникът да има 
осигурено съоръжение – инсинератор, за обезвреждане чрез изгаряне на опасни болнични отпадъци с 
код: 18.01.03*, което се доказва с представяне на заверено копие на сключения за това договор между 
участника и притежателя на инсинератора, а когато самият участник притежава такова съоръжение - с 
представяне на разрешението по т.1. Всеки участник задължително представя: Оферта /по образец/, в 
която посочва: а/ техническо предложение за изпълнение на поръчката, вкл.: техническото оборудване 
/МПС и др./, с което разполага за транспортиране на опасните отпадъци и местата и съоръженията в тях 
за третирането /обезвреждането/ им, вкл. инсинератор за третиране чрез изгаряне ; б/ ценово 
предложение, като предлага цена в лева с ДДС, за извършване на дейностите по предмета на поръчката - 
транспортиране, съпътстващи дейности и третиране /обезвреждане/, на 1 /един/ килограм опасен 
болничен отпадък. Цената се посочва с точност до два знака след десетичната запетая, като посочени 
знаци след втория се считат за неписани и не се вземат предвид. Предложената от участника цена е 
фиксирана, крайна цена и не подлежи на промяна, като в нея се включват всички разходи на участника за 
изпълнение на поръчката.; Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти в 
офертата не се допускат. Всяка оферта трябва да включва предложение за извършване на всички 
дейности по предмета на поръчката. Непълни оферти или оферти изготвени в отклонение от 
изискванията на възложителя не се допускат.; Срокът на валидност на офертата е минимум 120 дни от 
крайния срок за подаване на оферти. 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: На първо място се класира участникът, предложил най-ниска 
крайна цена в лева с ДДС за транспортиране, съпътстващи дейности и третиране /обезвреждане/ на 1 
/един/ килограм опасен болничен отпадък. Ако две или повече оферти се класират на първо място с 
предложена във всяка от тях еднаква най-ниска цена, изпълнителят на поръчката се определя чрез 
жребий, проведен публично от комисията, между класираните на първо място оферти. 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
10/11/2015 15:30 
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 
НЕ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Всяка оферта трябва да съдържа : 1. Оферта /по образец/, оригинал, 
съдържаща техническо предложение и ценово предложение, с посочване на изисканите данни, вкл. за 
лицето, което прави предложението, в т.ч. ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга 
идентиф.информация, както и деклариране относно ползване на подизпълнител/и и приемане на 
условията в проекто-договора; 2. Разрешение на участника по чл.67 от ЗУО, или комплексно 
разрешително, издадено на участника по реда на гл.VІІ раздел ІІ от ЗООС или регистрационен документ 
на участника, съгласно чл.35 от ЗУО, за извършване на дейност/ите по предмета на поръчката, заверено 
от участника копие; 3. Документи, доказващи изпълнение на изискването за осигуряване от участника на 
съоръжение /инсинератор/ за обезвреждане чрез изгаряне на опасни болнични отпадъци с код: 
18.01.03*, посочени в т.3 от Минимални изисквания за техн. възможности на уч-ка; 4. Декларация за 
отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП /по образец/, оригинал; 5. Декларация във 
връзка с чл.3 т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и фин. Отн.с дружествата, рег. в юрисдикции с преф. 
данъчен режим, св. с тях лица и техните действителни соб-ци (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС)-по образец, 
оригинал; 6. Когато участникът декларира в офертата, че ще ползва подизпълнител, всеки подизпълнител 
представя в оригинал - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /по образец/ и 
Декларация във връзка с чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС /по образец/; 7. Документ за внесена 
гаранция за участие в процедурата под формата на парична сума, в размер на 1000 /хиляда/ лева. В 
документа трябва да фигурира текста: „гаранция за участие” и данни за поръчката, за която се отнася. 
Гаранцията се внася от участниците по банковата сметка на Възложителя с IBAN: BG09 TTBB 9400 1526 
9453 18, BIC: TTBBBG22 в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД или в брой в касата на „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград”АД, на 1 етаж, в Центр. корпус в гр.Разград, на ул.”Коста Петров” № 2. Възложителят има 
право да усвои гаранцията за участие: а/ на участник, който оттегли офертата си след изтичане на срока за 
получаване на оферти; б/ на участник, който е имал право да сключи договора – в случаите по чл.101е 
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ал.3 т.1, т.2 или т.3 от ЗОП. Гаранциите за участие се освобождават в срок 5 работни дни след сключване 
на договора, като възложителят не дължи лихви за престоя на средствата през този период. Всички 
документи в офертата се подписват само от лицето, представляващо участника, съгласно устройствения 
му акт или от лице, изрично упълномощено за това. При упълномощаване е необходимо да се представи 
пълномощно с нотариално заверен подпис на упълномощителя, в оригинал или като нотариално заверен 
препис.; Оферти се подават в деловодството на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, 
ул.”Коста Петров” № 2, централен корпус, ет.1, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва: 
„Оферта за дейности с опасни болнични отпадъци на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД””, 
наименованието на участника и неговите - адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност 
електронен адрес .; Всички изисквания на Възложителя са посочени в Документацията за участие в 
процедурата към Поканата. Пълен достъп по електронен път до Публичната покана и документацията 
към нея, включваща : 1. Технически условия за изпълнение на поръчката; 2. Оферта /образец/; 3. проекто-
договор; 4. образци на декларации – 3 броя, е предоставен на интернет адрес: www.mbal-razgrad.com, в 
раздел „Профил на купувача”, подраздел „Публични покани”. Офертите ще бъдат отворени на 
11.11.2015г. в 10.00ч., в стая 6, ет.2 на на адм. сграда в центр.корпус на „МБАЛ”Св.Иван Рилски-
Разград”АД в гр.Разград, ул.Коста Петров № 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и предст. на средствата 
за масово осведомяване и др. лица. При скл. на договора, определеният за изпълнител представя 
документите по чл.101е ал.2 ЗОП. 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 10/11/2015  
 
 
Източник capital.bg  
 

Заглавие: Поредно предприятие в Русе хванато в еконарушение 
Леярната "Билбобул" ще бъде глобена за няколко провинения 
 

Линк:http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/10/29/2639277_poredno_predpriiatie_v_ruse_hvanato
_v_ekonarushenie/ 
 

    
 

Текст: Незавършени инфраструктурни проекти, които са били финансирани по приключващия в края на 
годината “стар” програмен период, ще се финансират със средства по “новите” еврофондове. Това става 
ясно от писмо на вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев до ресорната парламентарна 
комисия на парламента, с копие от което БГНЕС разполага. 
По този начин бюджетите по стартиращите сега “нови” европрограми на практика ще се намаляват с 
около 15%. Вместо за изцяло нови проекти, ще се наложи да се реализират плащания за недовършени в 
първия за страната програмен период на европейското финансиране. От документа става ясно, че 
правителството не желае да предостави на депутатите точните данни за очакваните загуби по трите 
програми с най-високи бюджети – “Транспорт”, “Околна среда” и “Регионално развитие”. 
По Оперативна програма “Транспорт” за 2015 г. трябва да бъдат сертифицирани общо 473 млн. лв. За да 
не се стигне до загуба на средства в оставащите малко повече от два месеца проектите, които са в 
сферата на ж.п. и транспортната инфраструктура, трябва да бъдат финализирани. Тъй като това няма как 
физически да стане възможно, не малка част от парите за довършването им ще трябва да дойдат от 
държавния бюджет или от ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, по която трябва да 
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се финансира довършването на АМ “Струма” в района на Кресна, Третия метродиаметър на софийското 
метро и реновиране на част от ж.п. мрежата. 
По Оперативна програма “Околна среда” ще бъдат загубени поне 163,5 млн. лв. в края на тази година. 
Очакванията са, че поне 14 от проектите за подновяване на ВиК-мрежата в различни общини в страната, 
които трябваше да приключат тази есен, ще бъдат завършвани и догодина, но със средства от новата 
европрограма. От документа става ясно, че още около 234 млн. лв. от проекти по ОПОС, които са били 
забавени ще бъдат платени със средства от бюджета. Тези средства не се възстановяват от Брюксел. 
106 млн. лв. няма да бъдат усвоени по Оперативна програма “Регионално развитие”. За да намали 
загубите, в последните месеци Управляващият орган на ОПРР е предприел редица мерки за сключване на 
договори за финансиране на т.нар. “резервни проекти”, не е ясно обаче какъв ще е окончателният ефект 
от спешните мерки. 
Под 10 млн. лв. ще са загубите към края на годината по Оперативна програма “Конкурентноспособност” 
става ясно от анализа, който депутатите от Комисията по контрол на еврофондовете са получили преди 
две седмици, но който не е оповестен публично. 
Близо 2 млн. са очакваните загуби по Оперативна програма “Техническа помощ”, а по Оперативна 
програма “Административен капацитет” се очаква да не бъдат усвоени около 11 млн. лв. 
Традиционно по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” не се очаква автоматично 
освобождаване на средства в края на 2015 г. Това е програмата, която е с най-добри темпове на 
усвояване на средства, които са верифицирани от Европейската комисия. 
До момента България е загубила по Програмата за развитие на селските райони над четвърт милиард 
лева, става ясно още от писмото на вицепремиера Томислав Дончев. Очакванията са, че само за 2015 г. 
загубата ще е в размер на поне 128 млн. лв. Като основната причина е неспособността на общините да 
усвоят полагащите им се средства. 
“Реалистичният окончателен размер на загубата на средства по ПРСР за програмен период 2007-2013 г. е 
около 402 млн. лв. или по-малко от 8% от бюджета на програмата”, сочат данните на Управляващия орган 
на програмата. Изготвен е и анализ, според който неизплатените към земеделските стопани средства от 
стария програмен период, ще се платят с пари от 2014-2020. Прогнозата е за около 283 млн. лв. 
Загубата по програмата за рибарство за периода 2007-2013 е в размер на 33,7 млн. лв. 
Един от мотивите на финансовия министър Владислав Горанов да поиска актуализация на бюджета за 
настоящата година, в размер на близо 900 млн. лв., са плащания по приключващия програмен период. 
От справка на темповете на усвояване на еврофондовете, актуална към края на септември 2015 г., стана 
ясно, че България е разплатила над 2 млрд. лв. от приключващия период с пари от националния бюджет. 
Не е ясно, колко от тези средства ще бъдат признати от Европейската комисия, а на следващ етап и 
възстановени. 
Очакванията са България да не успее да усвои между 10-15% от еврофондовете от програмен период 
2007-2013. В момента България е на пето място по неусвояване на еврофондовете от приключващия 
програмен период или на 24-то място по размер на усвояване от 28-те държави-членки на ЕС. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Събират опасни отпадъци в "Надежда" и "Връбница" 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100619927/sabirat-opasni-otpadaci-shte-v-nadejda-i-vrabnica 
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Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата има днес в столичните райони 
"Надежда" и "Връбница". До 11,30 ч. пунктът ще е пред районната администрация "Надежда", от 12.30 
ще е зад сградата на администрацията на район "Връбница".  
Безплатно ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди; домакински препарати и химикали; мастила 
и замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
 
 
Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: Ренета Георгиева, ПУДООС: Държавата е отпуснала близо 6 млн. лв. за новото депо в 
Пазарджик 
Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) Ренета 
Георгиева в интервю за Агенция „Фокус”. 
 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=opinion&id=35349 
 

  
 

Текст: Фокус: Г-жо Георгиева, преди около месец представихте напредъка по проекта на ПУДООС 
"Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, които не 
отговарят на нормативните изисквания". Какви са ползите от рекултивацията на общинските депа? 
Ренета Георгиева: Основните цели, които ще постигнем чрез рекултивиране на общинските терени са, че 
ще бъдат озеленени над 1500 декара общински терени, на чиито площи са се намирали старите депа за 
твърди битови отпадъци. Ще се неутрализира негативното въздействие от отпадъците върху 
компонентите на околната среда – почва, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води. Ще се 
намали и рискът за човешкото здраве в общините, в които се извършва рекултивацията и ще се подобри 
жизнената среда на населението. Ще се постигне желаното високо ниво на опазване на околната среда и 
спазване на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на отпадъците. 
Фокус: В Пазарджик изграждате ново регионално депо за твърди битови отпадъци, което да замести 
старото сметище край село Капитан Димитриево. Колко струва проектът и от къде е осигурено 
финансирането? 
Ренета Георгиева: Финансираме изграждането на регионалното депо за неопасни отпадъци на регион 
Пазарджик, първа клетка и съпътстващата инфраструктура. Обектът на общината е на стойност близо 16 
млн. лева, но с решение на Управителния съвет на ПУДООС от 26 февруари тази година са отпуснати 5,999 
млн. лева. За съжаление, подготовката на проекта в Пазарджик закъсня и не можа да получи 
финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. За да се реши проблемът на общините 
в района, държавата още през февруари отпусна национални средства. 
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Фокус: Кога ще завърши изграждането на депото в Пазарджик и какви резултати очаквате? 
Ренета Георгиева: Предвиденият срок за изграждане на депото е една година и два месеца. След като 
бъде изградено депото, целта е да се подпомогнат общините от пазарджишкия регион при намиране на 
трайно икономическо целесъобразно решение за управлението на битовите отпадъци, което да 
съответства на новите изисквания на екологичното законодателство. Също така ще може да се пристъпи и 
към закриване на старото общинско сметище. 
Фокус: Колко са закритите общински депа и какво се случва с тях след като бъдат закрити? 
Ренета Георгиева: Не мога да кажа за всички на територията на цялата страна, а само за тези, които са в 
рамките на проекта, който изпълняваме по ОП „Околна среда 2007-2013”. Там финансираме закриване и 
рекултивация на сметища, които не отговарят на нормативните изисквания. Към настоящия момент са 
закрити два обекта – Раковски и Калояново. В процес на изпълнение са всички останали. В рамките на 
проекта са включени 42 общини. В част от тях се закриват по две депа – Хитрино, Ветово и Силистра. В над 
24 обекта вече е приключена техническата рекултивация и предстои биологичната. Останалите са в етап 
на изпълнение, за приключване на строителните дейностите по техническата рекултивация. 
След като бъдат закрити, мястото, на което се е намирало старото общинско сметище, ще бъде 
озеленено. Облагородяваме терена – на някои места се превръща в ливади или пасища, в зависимост от 
насажденията, които впоследствие се използват за озеленяване. В крайна сметка, след приключването на 
биологичната рекултивация, ще се намали частта от територията на страната, покрита със стари депа за 
битови отпадъци.  
Фокус: Завърши ли вече рекултивацията на стари депа, които не отговарят на нормативните изисквания?  
Ренета Георгиева: Тези, които са при нас – 45 депа в 42 общини, ще приключи до Нова година. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Кражба на брониран кабел от Рудник 1 на "Мини Марица изток" 
 

Линк: http://bnr.bg/starazagora/post/100619501/krajba-na-broniran-kabel-ot-rudnik-1-na-mini-marica-
iztok 
 

  
 
Текст: На 28 октомври в РУ-Гълъбово е получен сигнал за извършена кражба от Рудник 1 на „Мини 
Марица изток”. За времето от 14,10 ч. до 16,40 ч. на 27 октомври неизвестно лице, чрез срязване, 
извършил кражба на 80 м брониран кабел, служещ за захранване на светофарна уредба на жп транспорта 
в участъка до гара „Разделна”. Образувано е досъдебно производство, информират от пресцентъра на 
ОДМВР- Стара Загора. 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Сгaщихa aпaши, дoкaтo тoвapят кpaдeни вeщи oт лoкoмoтивнo дeпo 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/krimi/sgashtiha-apashi-dokato-tovaryat-kradeni-veshti-ot-lokomotivno-
depo.html 
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Текст: Двaмa мъжe ca зaдъpжaни oт пoлициятa, cлeд кaтo били хвaнaти дa тoвapят кpaдeни вeщи в кoлa в 
Г. Оpяхoвицa. В пoнeдeлник кpиминaлиcти oт гpaдa пoлyчили cигнaл oт бдитeлeн гpaждaнин. Toй 
cъoбщил, чe e видял кaк мъжe изнacят вeщи oт лoкoмoтивнo дeпo. Нa мяcтo вeднaгa бил изпpaтeн eкип нa 
пoлициятa. Унифopмeнитe cлyжитeли зaвapили 45-гoдишния Б. М. и aвepa мy К. Д. (32 г.) дa тoвapят 
мeтaлни пpeдмeти във “Фoлкcвaгeн Гoлф”. И двaмaтa мъжe ca oт Г. Оpяхoвицa, извecтни ca нa пoлициятa 
и ca ocъждaни зa пpeдишни пpecтъплeния. Окaзaлo ce, чe ca изнecли нeycтaнoвeнo към мoмeнтa 
кoличecтвo мeтaлни шини oт дeпoтo и cмятaли дa ги пpeдaдaт зa cкpaп. Двaмaтa ca пpивлeчeни кaтo 
oбвиняeми зa кpaжбa в ycлoвиятa нa oпaceн peцидив и c пpoкypopcкo пocтaнoвлeниe ca зaдъpжaни зa 72 
ч. Пpeдcтoи дъpжaвнoтo oбвинeниe дa пoиcкa пocтoяннa мяpкa “зaдъpжaнe пoд cтpaжa” и зa двaмaтa. 
Пpoдължaвa paбoтaтa пo дoкyмeнтиpaнe нa пpecтъпнaтa им дeйнocт. 

 
Източник: ardanews.info 
 

Заглавие: Криминалисти в Крумовград разкриха кражба на 6 акумулатора и гориво, крадците скрили 
плячката в пещера 
 

Линк: http://ardanews.info/?p=90415 
 

  
 
Текст: Престъпна група са разкрили и задържали криминалисти на РУ-Крумовград. Тройката е 
откраднала 6 акумулатора и гориво. Сигналът за кражбата е подаден в сряда. От фадрома и багер в 
землището на село Голяма чинка били демонтирани зареждащите устройства и източени 50 литра 
гориво. При организирани издирвателни действия полицаите стигнали до извършителите на деянието – 
А.Ф./18/, Р.Х./19/ и М.М./34.. След като откраднали акумулаторите, тримата ги транспортирали с лек 
автомобил и укрили в пещера в землището на село Кран. Инкриминираните вещи са открити, иззети и са 
на съхранение в полицейското управление. Двама от извършителите – 18-годишният и 19-годишният, са с 
условни присъди за кражби. Работата по случая продължава група “Криминална полиция” в 
управлението и разследващ полицай. 
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