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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи 
сметища в община Севлиево, област Габрово“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=136 
 

  
 

Текст: 
 
 
Източник: agro.bg  
 

Заглавие: Природозащитници и министър Ивелина Василева обсъдиха процеса на оценка на 
природозащитното законодателство на ЕС 
МОСВ ще организира в началото на декември 2015 г. широка среща с представители на 
заинтересованата общественост 
 

Линк: http://agro.bg/news/article56588.html  
 

  
 

Текст: По искане на "Зелени закони“ във вторник, 10 ноември, се проведе среща на природозащитници с 
министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Темата на срещата беше обсъждане на 
позицията на страната в процеса на оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за 
птиците и Директива за местообитанията). Процесът на оценка е воден от Европейската комисия и се 
очаква да завърши през 2016 г. 
На срещата присъстваха още ресорният зам.-министър на околната среда и водите Бойко Малинов и 
директорът на Дирекция „Национална служба за защита на природата“ Мирослав Калугеров. От страна на 
природозащитната общност присъстваха Тома Белев, Любомир Костадинов, Стефан Аврамов и Ирина 
Матеева. 
По време на разговора представителите на НПО потвърдиха позицията си, че природозащитните 
директиви на ЕС са сред най-перспективните и успешни политики за опазване на природата в 
света.  Натура 2000 осигурява достатъчно гъвкавост за устойчиво икономическо развитие, като в същото 
време е работещо доказателство за природозащитни успехи и изключителна ефективност, когато е 
приложена изцяло.  Това мнение се споделя и вече беше подкрепено от представители на научните 
среди, фермерите и други заинтересовани страни на работна среща, организирана от инициативата 
„Зелени закони” и коалиция "За да остане природа в България".  (По време на срещата беше обсъдена и 
подписана „Позиция на българската природозащитна общност по оценката на природозащитното 
законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията)”. Позицията тепърва ще 
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бъде разпространявана с цел набиране на подкрепа от по-широк кръг заинтересовани лица и 
институции). 
Министър Василева потвърди тезата, че не трябва да се променя рамката и целите на европейските 
Директиви за Натура.  Както е известно, директивите поставят именно целите пред страните членки, 
които са гъвкави в тяхното осъществяване чрез националното законодателство,  указанията на 
Европейската комисия и ефективното им прилагане. Министърът изясни, че МОСВ застъпва позиция за 
усъвършенстване на прилагането, а не отваряне на директивите. 
Припомняме, че в обща позиция 9 страни членки на ЕС се застъпиха за природозащитното 
законодателство и акцентираха на това, че основният проблем не са директивите, а по-скоро тяхното 
прилагане. Министър Василева разясни, че България не е била поканена да се присъедини към писмото, 
но по принцип позицията на страната не е в противоречие с изразените в писмото тези. 
Страните се съгласиха, че и междинният преглед на Европейската стратегия за биоразнообразие до 2020 
г., публикуван миналия месец от Европейската комисия и показващ продължаващата загуба на 
биоразнообразието, обуславя нуждата да бъде подсилена подкрепата за Натура 2000.  Министерството 
ще организира в началото на декември 2015 г. широка среща с представители на заинтересованата 
общественост, на която да се обсъди прилагането на природозащитното законодателство и да бъдат 
представени резултатите от конференция, насрочена за 20 ноември  в Брюксел. На конференцията се 
очаква Европейската комисия да отчете резултатите от обществените консултации в процеса на преглед 
на пригодността на Директивите за Натура 2000.    
МОСВ и неправителствените организации ще продължат диалога с цел подобряване ефективността на 
прилагането на природозащитното законодателство. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие:  Правителството одобри предплащане от МОСВ по проект 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/11/11/2150085/pravitelstvoto-odobri-predplashtane-ot-
mosv-po-proekt.html  
 

  
 

Текст: София. Правителството одобри предплащане от МОСВ по проект, съобщиха от правителствената 
информационна служба. Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството 
на околната среда и водите в размер на 458 067 лв. Средствата са необходими за предплащане по проект 
„България – проект за регионално и общинско водоснабдяване“, който е финансиран чрез държавен 
инвестиционен заем с Европейската инвестиционна банка.  
Предплащането се извършва с неусвоени средства по втория транш от заема, които са налични по 
бюджета на министерството според клаузите на финансовия договор. Допълнително одобрените разходи 
за 2015 г. са за изплащане на обезщетение, провизирана лихва и административна такса. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: С открит урок, игри и изработване на предмети от отпадъци РИОСВ – Велико Търново ще 
отбележи Европейската седмица за намаляване на отпадъците 
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Линк: http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2150330/   
 

  
 

Текст: Велико Търново. РИОСВ – Велико Търново ще се включи в отбелязването на Европейската седмица 
за намаляване на отпадъците. Инициативите ще се проведат под надслов „Да влезем в час с 
отпадъците!“. Това каза за Радио „Фокус” – Велико Търново Елена Стефанова директор на 
екоинспекцията. На 26 ноември ще се проведе открит урок с ученици от Професионалната гимназия по 
моден дизайн в град Велико Търново. За дните 24 и 25 ноември са планирани презентации, изработване 
на предмети от отпадъчни материали и игри, свързани с темата за управление на отпадъците. 
Европейската седмица за намаляване на отпадъците е общоевропейска инициатива, която цели да 
насърчи различни публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните 
граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за 
почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците. Европейската седмица през 2015 
година ще се проведе в периода 21 – 29 ноември. Както и през изминалите години, тя обхваща горещи 
теми като намаляване на отпадъци, повторна употреба на продукти и рециклиране на материали. През 
2015 г. специален акцент ще бъде поставен върху темата за дематериализацията - да правим повече с по-
малко. Повече информация, ръководства, разнообразие от инструменти за комуникация, 
информационни бюлетини за всяка от темите и други може да се намери на страницата на Европейската 
седмица. 
 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: 5 бона глоба за замърсяване на морето 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/27316-5-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE i 
 

  
 

Текст: Две дружества, замърсявали Черно море с нерегламентирано заустване на отпадъчни води, са 
лобени от варненската екоинспекция. Нарушителите са ВиК "Златни пясъци" и "Виги турс", която 
стопанисва Международния дом на журналистите край туристическия комплекс. Двете юридически лица 
са санкционирани с общо 5 000 лева, съобщиха от РИОСВ-Варна. Освен това, екоинспекторите са 
наложили санкция от 100 лева за нарушение на Закона за защитените територии и извършване на 
развлекателно-туристическа дейност по река Камчия с моторна лодка, но без издаден съгласувателен 
документ от РИОСВ-Варна на физическо лице от Сливен. На фирма "Пито - кар Варна" е съставен акт за 
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констатирано нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 
на площадка в село Преселци, община Аврен, казаха още от екоинспекцията във Варна. На Галин 
Димитров Генов пък е съставен акт за допуснато замърсяване с дизелово гориво в Девня. През октомври 
на територията на РИОСВ-Варна, която включва и област Добрич, са извършени 11 проверки по сигнали за 
бедстващи и мъртви птици, като два от сигналите се оказали неоснователни, а една бедстваща птица е 
пусната на свобода в подходящ за вида район, 5 птици в безпомощно състояние са настанени в 
спасителен център, а 2 са загинали по време на транспортирането им. През миналия месец са направени 
139 проверки с превантивни цели, в това число 83 на защитени територии. Във връзка с разрушаване на 
незаконен строеж в защитената местност „Яйлата“, експерти на РИОСВ - Варна са инспектирали за 
замърсяване със строителни отпадъци, каквото не са установени, допълниха от екоинспекцията. 
 
 
Източник: agroinnovations.bg 
 

Заглавие: Иновации при опаковането на храни 
 

Линк: http://www.agroinnovations.bg/inovacii-pri-opakovaneto-na-hrani 
 

  
 

Текст: Екологична алтернатива на нефтохимическите покрития върху опаковките на храни и напитки 
създадоха учени по проект, финансиран от ЕС. Изработени от хранителни продукти, биоразградимите 
покритията биха намалили зависимостта от изкопаеми пластмаси базирани на гориво, подобряване на 
рециклиране и намаляване на депонирането на отпадъци. 
 От кашони за мляко и пакети от супа до кутии за бургери, покритията от хартия и картон са едни от най-
широко използваните материали за опаковка на напитки и хранителни продукти в света. Около 7 млн. 
тона опаковки се произвеждат в световен мащаб всяка година, като голяма част от тях завършват в депа 
след употребата им. Докато хартиените и картонените покрития се разграждат бързо, полиетиленовите 
слоеве, на които се пада около 20% от теглото на опаковката, се разграждат с десетилетия. 
 Иновативното решение на европейските изследователи не само осигурява на опаковката да е лесно 
разграждане и рециклиране, но може да се произвежда по устойчив начин. Работейки по финансираният 
от ЕС BIO-BOARD проект, те са разработили биоматериали, които да заменят полиетиленовите покрития, 
направени от малко използвани или неизползвани продукти от хранително-вкусовата промишленост. 
Суроватката от производството на сирене и сок от картофи от производството на нишесте са пример за 
такава възможност за иновации. 
"BIO-BOARD реагира на нарастващото търсене на опаковки за храни от страна на производителите, които 
могат да заместят синтетичните покрития, без да правят компромис при опаковането на течни и сухи 
продукти", обяснява Елоди Бъгникорт, координатор на проекта в IRIS в Испания. Той допълва още, че 
"чрез използването на екстракти от суроватка и картофено-плодов сок ние разработихме материали, 
които отговарят на всички изисквания и употребата им подпомага процесите по производство на 
опаковки." 
Картофени и суроватъчни опаковки 
Суровините за получаване на покритията на основата на протеин са в изобилие. От 50 млн. тона годишно 
произведена суроватка в Европа, в момента до 50% от тях се изхвърлят, заедно с 65 000 тона протеин от 
сушени плодове и 140 000 тона сушен пулп от картофи. Трудност представлява превръщането на тези 
изобилни и устойчиви ресурси в използваем биоматериал, който може да се сравни с физичните свойства 
на пластмасите, произведени на основата на преработката на горива. 
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Изследователите от BIO-BOARD тестват различни състави и избират най-обещаващите, с които да 
направят биологичната основа за покритията, оценявайки материалите по отношение на бариерни 
свойства, адхезия, гъвкавост и пригодността им за съхраняване на твърди и течни храни. При пилотно 
производствен етап, те тестват различни техники за екструдиране за полагане на покритията към хартия и 
картон, а също така изследват и други потенциални процеси за производство на опаковки. Пример за 
това са инжектирането на покритие и многократно наслояване на материали с цел да се разработи начин, 
чрез който да се полагат покритията по ефективен и рентабилен начин. 
"Ние направихме огромен напредък откакто BIO-BOARD започна, но няколко основни предизвикателства 
остават, включително намаляване на дебелината и повишаване на обработваемостта на покритията от 
биоматериали, които да отговарят на съвременните изисквания за опаковане и развитие на 
производствените процеси, които са толкова бързи и разходно-ефективно, както при използване на 
синтетичен материали", казва Бъгникорт. 
Споделен опит 
Няколко от партньорите по проекта вече имат опит в справянето с подобни предизвикателства, като са 
допринесли за изключително успешния проект „Wheylayer“, в който разработените от суроватъчен 
протеин покрития върху пластмасови филми да заменят скъпите полимери в опаковането на хранителни 
продукти и подобряване на рециклирането. Също така, финансиран от ЕС, „Wheylayer“ е по пътя си към 
търговската реализация и служи като вдъхновение за осъществяването на проекта BIO-BOARD. 
Въпреки, че ще бъдат необходими по-нататъшни изследвания за привеждане на биоматериал за 
покрития на хартиени и картонени опаковки на храни в търговско производство, пазара за такъв продукт 
е потенциално огромен. Също така той може да има приложения и в други индустрии с известно 
адаптиране, подчертава Бъгникорт. Дори и с настоящите технологични ограничения, световния пазар на 
био-опаковките нараства с 20-30% годишно, задвижван от потребителското търсене на екологично чисти 
продукти и постаянно променящите се цени на изкопаемите горива. 
За производителите на опаковки и тези от хранително-вкусовата промишленост, използването на 
биологичните покрития е устойчива алтернатива на базираните на химически материали опаковки. В 
дългосрочен план могат да се наблюдават по-ниски разходи и увеличаване на конкурентоспособността, 
като същевременно те спомагат за намаляване на отпадъците и опазване на околната среда. 
В проекта BIO-BOARD участват Испания, Италия, Словения, Турция, Австрия, Чехия, Германия, 
Великобритания, Франция, Швеция. Общата стойност е 3 351 457 €, от които 2 470 930 € са европейско 
финансиране. Изпалнението на проекта е запонало през ноември 2012 и е във финалната си фаза. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: 10 месеца условно за шеф на мюсюлманско настоятелство за търговия със скрап 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5105867 
 

  
 

Текст: Окръжният съд във Велико Търново постанови 10 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок за 
Генчо Конов от Свищов, който е председател на местното мюсюлманско настоятелство. Освен това му е 
наложена и глоба в полза на държавата от 386 007 лв. Наказанието и крупната сума са му наложени 
заради незаконна търговия със скрап. Така магистратите от втората инстанция изцяло са потвърдили 
решение на Районния съд в Свищов от юни тази година. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

Разследване на полицията установило, че за времето от 11 юли 2008 г до 19 май 2010 г Конов е 
изтъргувал 914 627 кг черни и цветни метали. Фирмата му обаче нямала лиценз за извършване на такава 
дейност. 
Заради това нарушение, магистратите от крайдунавския град са отсъдили мюсюлманският шеф да внесе 
стойността на продадените метали в държавната хазна. Освен това Генчо Конов трябва да плати 750 лв на 
полицията в Свищов за направени разходи за вещи лица и още 327 лв за разноски по делото. 
Решението на Окръжния съд във Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 
 
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Мобилен пункт ще събира опасни отпадъци в район "Студентски"Пунктът ще бъде 
разположен на 13 ноември от 8.30 ч. до 14.30ч 
 

Линк: http://www.dnes.bg/sofia/2015/11/11/mobilen-punkt-shte-sybira-opasni-otpadyci-v-raion-
studentski.282804 

 

  
 

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци ще бъде разположен в столичния район 
"Студентски" на 13 ноември, съобщава БТА. 
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е резултат на съвместните усилия на 
Столична община и "БалБок Инженеринг"АД и се прилага на територията на София за четвърта поредна 
година. 
Пунктът ще бъде разположен в кв. "Дървеница", на ул. "Софийско поле", пред читалище "Възраждане" и 
ще работи от 8.30 ч. до 14.30ч. 
На място напълно безплатно ще се приемат живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, 
прекъсвачи), лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени 
опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност. 
 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: РИОСВ – Велико Търново засили контрола по отпадъците през октомври 
Установени са нарушения в автоморгите в региона 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/11/12/346708-
riosv_veliko_turnovo_zasili_kontrola_po_otpadutsite_prez_oktomvri 
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Текст: Експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха 88 проверки по спазване на изискванията на 
Закона за управление на отпадъците и поднормативната уредба. Плановите проверки през октомври са 
за изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (11), проверки на 
медицински центове (6), на дружества притежаващи разрешителен документ за дейности по третиране, 
транспортиране и съхранение на отпадъци (54), депата за твърди битови отпадъци на общините Дряново, 
Елена, Павликени и Сухиндол. Проверени са три общински администрации – Павликени, Лясковец и 
Елена във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването, разделното събиране на масово 
разпространени отпадъци, наличие на нерегламентирани сметища, на програма и наредба за управление 
на отпадъците.  
Извършени са 4 извънредни проверки на незаконни автоморги в с. Донино (община Габрово) и 3 в 
Лясковец. С предписания е изискана допълнителна информация. Предстои съставяне на актове за 
установяване на административно нарушение. Проверените лица не са издавали удостоверения за 
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и декларации за продаване на 
компоненти от излезли от употреба или втора употреба моторни превозни средства, не са водили и 
задължителната отчетност. Констатирано е още, че площадките им не отговарят на минималните 
технически изисквания към местата за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от 
употреба моторни превозни средства. 
Изпълнени са три предписания на РИОСВ за почистване на отпадъци в рамките на населените места. 
Кметството на Първомайци, община Горна Оряховица е организирало почистването на растителни 
отпадъци, общинската администрация в Свищов – на наличните отпадъци от хартия и пластмаса на част 
от пътното платно и тротоарната част към него на ул. „Подп. В. Манолов“ № 20 в града, общинска 
администрация в Сухиндол – на отпадъци от бита на два терена на границите на града. 
Съставен е акт на физическо лице от с. Драганово, община Г. Оряховица, защото извършва дейности с 
отпадъци от черни и цветни метали без регистрация по Търговския закон или без разрешение. 
 
 
 Източник: rudozemdnes.bg 
 

 Заглавие: От близо година Община Рудозем плаща двойно по-малко за депониране на битовите 
отпадъци 
 

Линк: http://rudozemdnes.bg/Ot-blizo-godina-Obshtina-Rudozem-plashta-dvoyno-po-malko-za-deponirane-
na-bitovite-otpadatsi 
 

  
 

Текст: През декември миналата година след спечелена обществена поръчка на открита процедура, 
община Рудозем възлага на КООПЕРАЦИЯ  „ЕКОСИСТЕМ КОП” да извършва услуга с предмет: 
„Експлоатация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Рудозем, намиращо се в местността 
Бунарски дол, с. Бърчево, общ. Рудозем”. От тогава до днес кооперацията се явява оператор на 
Регионалното депо за неопасни отпадъци на общината.  
Пред „Рудозем днес”, година по-късно от подписването на договора между възложител и изпълнител, 
председателят на КООПЕРАЦИЯ  „ЕКОСИСТЕМ КОП” Фехми Демиров заяви: „Противно на твърденията, че 
ние нямаме капацитета и уменията да се занимаваме с подобна дейност, създадохме кооперация 
обединяваща няколко души, които са компетентни по третирането на отпадъци и изкупуването им. 
Бившите концесионери ни нападаха много, но ние решихме една година да не отговаряме, защото 
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отправените нападки към нас не бяха коректни. През тази една година предпочетохме да не говорим, а 
да докажем какво можем и да дадем отчет.” 
По думите му стана ясно, че „завареното състояние” на РДНО, било повече от окаяно. Боклука се 
изсипвал директно на портала, машините не работили, а цеха за преработване на отпадъка, се бил 
превърнал в склад. Предишните концесионери взимали от общината средно около 5000 лв. за 
депонирането на боклука, докато „новите стопани” намаляват сумата наполовина. 
Само за няколко месеца „ЕКОСИСТЕМ КОП” успява да сложи в ред общинското депо. Да достигне 20% на 
отделяне на отпадък за месец, при посочени по договор 10%. Да отвори 6 нови работни места. 
Благодарение на едногодишна усърдна работа вече са заделени над 300 тона отпадъци от хартия, 
найлон, пластмаса, стъкло и желязо. 500 тона се очаква да се заделят тази година от произведените 2000 
тона отпадъци на рудоземчани. 
„Направеното геодезично измерване преди няколко дни установи, че тази година обема, с който е 
нараснало сметището е с 50% по-малко от миналата, което означава, че при по-голямо количество 
постъпили отпадъци обема е намален. Със запазване на такава тенденция на всеки 5 години, ще 
удължаваме живота на сметището с 5 години. В РДНО са извършени и поредица от комплексни проверки 
по разрешителното за стопанисване на сметището, които до момента не са констатирали нито едно 
нарушение”, уточни Демиров. Последната от тях, била направена на 05.11.2015г. от екип на Регионалната 
инспекция по околната среда и водите – Смолян, с цел да се установи състоянието на водата, въздуха, 
почвата и отпадъка. Проверяващите не установили нарушение, дори заключили, че рудоземското 
сметище е може би единственото в Смолянска област, което рециклира толкова много отпадъци. 
Председателят на  на КООПЕРАЦИЯ  „ЕКОСИСТЕМ КОП” допълни още: „Ще отчетем сериозна печалба за 
годината, тъй като отделяме много отпадъци, които продаваме, което също ни носи приходи. С тях 
издържаме работници и формираме и печалба за фирмата. Целта е да се облекчават разходите на 
общината и да не се увеличават таксите, които плаща на РИОСВ – Смолян.” 
  
 
Източник: gradat.bg 
 

Заглавие: "БТ-Инженеринг" проектира Център за управление на отпадъците в Пловдив 
На територията на община Пловдив няма общински площадки за третирне на биоотпадъци от 
поддържане на зелени площи 
 

Линк: http://gradat.bg/news/2015/11/11/2647378_bt-injenering_proektira_centur_za_upravlenie_na/ 
 

  
 

Текст: Софийската фирма "БТ-Инженеринг" ЕООД спечели обществената поръчка за изработване на 
комплексен проект за изграждане на Център за управление на отпадъците в Пловдив. Новото 
екосъоръжение ще се изгражда на терен в Северната индустриална зона. За реализацията му след 
одобрение на проекта, общината ще кандидатства за финансиране по новата Оперативна програма 
"Околна среда" 2014-2020. 
В момента отпадъците, генерирани на територията на Пловдив, се транспортират и третират в депото в с. 
Цалапица – на 20 км от града, и завода за механично биологично третиране на отпадъците в с. 
Шишманци – на 33 км. 
Проектирането на Центъра за управление на отпадъците включва изготвяне на Подробен устройствен 
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план (ПУП) и работен инвестиционен проект за два подобекта, с необходимата довеждаща 
инфраструктура: 
Площадка за компостиране на биоотпадъци от паркове, градини и зелени площи към търговски, 
производствени и административни сгради, с капацитет – до 15 000 тона; 
Площадка за предаване на разделно събраниотпадъци от домакинствата, с обособена зона за подготовка 
за повторна употреба. 
Общият срок за изпълнение на проектната документация е 205 календарни дни. Стойността на поръчката 
е 153 600 лв. 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Две кражби в региона 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-19771.html 
 

  
 

Текст: На 10-и ноември в 11,50 часа в Районно управление - Казанлък е получено съобщение за 
извършена кражба от вила, намираща се в местността „Крушките” в землището на село Енина. 
На място е установено, че за времето от 1-и до 10-и ноември неизвестен извършител, след като взломил 
входна врата, проникнал във вилата и извършил кражба на туристически газов котлон с газова бутилка, 
три метални варела по 200 литра и 50 метра бодлива тел.  
На същия ден в 10,40 часа в Участък – Мъглиж е получено съобщение за кражба от къща в село Зимница. 
Пристигналият на място полицейски екип установил, че за периода от 20-и октомври до 10-и ноември 
неизвестен извършител, след като демонтирал керемиди на покрива на къщата и взломил част от тавана, 
проникнал в нея и извършил кражба на домакинска посуда, нощна лампа и разклонител с дължина 2 
метра. 
По случаите са образувани досъдебни производства. 
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