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Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: 170 000 жители от 6 общини ще ползват регионалното депо 
Инвестицията е за над 33 млн. лв. 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/12/28/352774-
170_000_zhiteli_ot_6_obshtini_shte_polzvat_regionalnoto_depo  
 

   
 

Текст: 33 203 128,91 млн. лева е общата стойност на инвестицията по проекта за изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново. Това стана ясно по време на 
заключителната пресконференция по проекта, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-
2013 г.“. Бенефициент на проекта е Община Велико Търново, нейни партньори са общините Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е от 
15.01.2014 година. Финансирането е осигурено от Европейски фонд за регионално развитие - 25 846 
439,59 лв., Държавен бюджет на Република България -4 561 136,40 лв. Собственият принос на Общината е 
в размер на 2 795 552,92 лв. Периодът на изпълнение е в рамките на 24 месеца. Целевите групи, 
обхващащи проекта, са 170 хиляди жители от шестте общини в лицето на експерти, работещи в областта 
на околната среда, предприятия и природозащитни НПО, както и национални, регионални и местни 
медии. Площадката за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) е 
одобрена с решение на директора на РИОСВ – Велико Търново, по оценка за въздействието върху 
околната среда и се намира в с. Шереметя. Общата площ на обслужващия район е 2 792,472 кв. км., а 
площта на обекта е 165 504,69 кв. м. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Кюстендил: Регулярни комисии установяват броя и площта на нерегламентираните сметища в 
общината 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/12/28/2171384/kyustendil-regulyarni-komisii-ustanovyavat-
broya-i-ploshtta-na-nereglamentiranite-smetishta-v-obshtinata.html   
 

   
 

Текст: Регулярни комисии установяват броя и площта на нерегламентираните сметища в Община 
Кюстендил, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Работата на комисиите има за цел да бъде 
ликвидирана порочната практика в много села да се изхвърлят отпадъци напълно неорганизирано на 
входните пътни артерии на населените места, а също и в реките и деретата. Общинските комисии следят 
за почистването на нерегламентираните сметища и осъществяват последващ мониторинг. Със заповеди 
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на кмета на общината всички кметове и кметски наместници на населени места са упълномощени по 
смисъла на Закона за управление на отпадъците, за длъжностни лица, които да контролират дейностите, 
свързани с образуване, събиране, съхранение, превоз и обезвреждане на битови и строителни отпадъци 
на територията на съответните населени места. Упълномощените длъжностни лица установяват 
нарушения и съставят актове при спазване и по реда на Закона за административните нарушения и 
наказания. При почистване на нерегламентираните сметища, събраните количества отпадъци са 
депонирани на общинското сметище, а на почистените терени са поставени предупредителни табели. 
 
 
Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: Кражби оставиха над 50 000 домакинства в Североизточна България без ток 
Статистиката е за 2015 година 
 

Линк: http://www.chernomore.bg/oblast-varna/2015-12-28/krazhbi-ostaviha-nad-50-000-domakinstva-v-
severoiztochna-balgariya-bez-tok  
 

   
 

Текст: Кражби на съоръжения от електроразпределителната мрежа оставиха без ток над 50 000 
домакинства и стопански обекти през 2015 година на територията, обслужвана от "Енерго-Про". 
От началото на годината са регистрирани 33 изключвания на електропроводи средно напрежение, 
вследствие на посегателства на обекти от мрежата в областите Варна, Велико Търново, Габрово, Русе и 
Разград. Общата продължителност на времето, през което хората са останали без ток в резултат на 
кражбите, е над 116 часа. 
Съоръженията, които стават обект на набези, са най-често медни и алуминиеви проводници от 
въздушната мрежа, електромери, различни видове трансформаторни системи, от които 
злоумишлениците демонтират части или източват технически течности. Сред откраднатите съоръжения 
има и съвсем нови, за които компанията е инвестирала средства през последните 2-3 г. 
Освен че нанасят материални щети на електроразпределителните дружества, тези деяния вредят на 
сигурността и безопасността на захранването, създават рискове за живота и здравето на много хора, 
оставят клиентите на дружеството без ток, докато причинените от тях аварии не бъдат отстранени. 
Кражбата на нулев проводник, например, води до подаването на високо напрежение към домовете на 
хората, от които се повреждат електроуреди и битова техника. 
 
 
Източник: news7.bg 
 

Заглавие: Задигнаха медния покрив на Кукления театър във Варна 
Съседи видели крадците, но помислили, че правят ремонт на сградата 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Линк:http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0
%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%
B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-
%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_l.n_i.173498_c.26.html#.VoI1-_7Ujcs  
 

   
 

Текст: Задигнаха част от медния покрив на Кукления театър във Варна. Сградата се намира в центъра на 
града и е паметник на културата. Вандалският акт е извършен в два поредни дни по коледните празници. 
За случая е уведомена районната прокуратура. 
Крадците се качили на покрива с помощта на служебния автомобил на театъра. Те рязали медната 
обвивка с ножовки. Първата атака е в събота срещу неделя. И въпреки че полицията разбрала, в 
следващите часове, бандитите отново щурмували покрива. 
Липсват около 20 км. метра медни листове, поне 5 метра водосточни тръби и кабели и част от т. нар. 
медни "рибни люспи" от кулата на сградата. Съседи видели "работниците", но си помислили, че се прави 
ремонт и не се обадили в полицията. 
Покрива на държавния куклен театър във Варна е правен преди 30 години, преди 2 пак имало опит за 
подобно посегателство, само че неуспешен. 
Според експерти за задигнатото крадците ще вземат най-много 500 лв. от някой пункт за скрап, 
възстановяването на щетите обаче ще струва 20 пъти повече. По случая е образувано досъдебно 
производство. 
Новият сезон започва на 9 януари и децата ще влязат в залите. От театъра се молят само да не вали, за да 
не се наводни сградата.  
 
 
Източник: petel.bg 
 

Заглавие: Откраднаха части от оръдия за сняг на Витоша 
Откраднати са важни части и кабели под високо напрежение от три ключови оръдия за изкуствен 
сняг на Витоша. Това съобщиха от дружеството, стопанисващо ски зоната “Витоша ски”. 
 

Линк: http://petel.bg/m/index.php?action=view&id=139342&opinion=  
 

   
 

Текст: Съоръженията, които са повредени в неделя късно вечерта, от години се поставят около пътеката 
за Меча поляна на писта “Витошко лале 1”. Те били ползвани за последно преди десетина дни, тогава 
обаче температурите не позволявали снегът да се задържи, пише trud.bg. 
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“Това е най-дръзката кражба, която се е случвала на Витоша. Дружеството оперира в ски зона Алеко от 8 
години. През всички тези години, включително и това лято, имахме откраднати кабели по лифтовете и 
влековете, но да се краде кабел под високо напрежение се случва за пръв път”, коментира пред “Труд” 
Радослав Пеев, началник сектор “Ски писти” в дружеството. По думите му задигането на кабелите 
изглежда като умишлен саботаж, а не като кражба с цел предаване на откраднатото за вторични 
суровини, тъй като в кабелите има минимални количества метал, а куплунгите са от пластмаса. Освен 
това самата кражба се случва дни преди очакваното застудяване, при което машините могат да създадат 
достатъчно сняг. 
“Явно напрежението ескалира и тези противници на туризма и белите спортове се чувстват вече немощни 
и безпомощни, за да крадат кабели”, добави Пеев. 
От години насам ски туризмът в любимата на софиянци планина е обект на агресивни нападки. 
Оказва се, че саботьорите са били добре подготвени, тъй като по съоръженията няма следи от вандалска 
намеса, а всичко е откачено бързо и професионално. 
“Това е безпрецедентен обир за Витоша - за половин час са отмъкнати кабели с дължина по 100 метра”, 
обясни Пеев. 
Престъпниците са заснети от охранителните камери, а кадрите са изпратени в полицията за разпознаване 
и образуване на производство. 
За възстановяването на щетите ще се наложи да бъдат доставени части от чужбина. Стойността на 
ремонта ще е над 5000 евро, като точната сума все още не е ясна. От компанията обясниха, че пратката с 
новите части трябва да бъде окомплектована и пратена по куриер днес, за да бъдат ремонтирани уредите 
максимално скоро. 
Съоръженията, които са повредени в неделя късно вечерта, от години се поставят около пътеката за Меча 
поляна на писта “Витошко лале 1”. Те били ползвани за последно преди десетина дни, тогава обаче 
температурите не позволявали снегът да се задържи. 
“Това е най-дръзката кражба, която се е случвала на Витоша. Дружеството оперира в ски зона Алеко от 8 
години. През всички тези години, включително и това лято, имахме откраднати кабели по лифтовете и 
влековете, но да се краде кабел под високо напрежение се случва за пръв път”, коментира пред “Труд” 
Радослав Пеев, началник сектор “Ски писти” в дружеството. По думите му задигането на кабелите 
изглежда като умишлен саботаж, а не като кражба с цел предаване на откраднатото за вторични 
суровини, тъй като в кабелите има минимални количества метал, а куплунгите са от пластмаса. Освен 
това самата кражба се случва дни преди очакваното застудяване, при което машините могат да създадат 
достатъчно сняг. 
“Явно напрежението ескалира и тези противници на туризма и белите спортове се чувстват вече немощни 
и безпомощни, за да крадат кабели”, добави Пеев. 
От години насам ски туризмът в любимата на софиянци планина е обект на агресивни нападки. 
Оказва се, че саботьорите са били добре подготвени, тъй като по съоръженията няма следи от вандалска 
намеса, а всичко е откачено бързо и професионално. 
“Това е безпрецедентен обир за Витоша - за половин час са отмъкнати кабели с дължина по 100 метра”, 
обясни Пеев. 
Престъпниците са заснети от охранителните камери, а кадрите са изпратени в полицията за разпознаване 
и образуване на производство. 
За възстановяването на щетите ще се наложи да бъдат доставени части от чужбина. Стойността на 
ремонта ще е над 5000 евро, като точната сума все още не е ясна. От компанията обясниха, че пратката с 
новите части трябва да бъде окомплектована и пратена по куриер днес, за да бъдат ремонтирани уредите 
максимално скоро. 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: През последните дни регистрираха кражби на машини и кабел 
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Линк: http://www.kazanlak.com/news-20092.html  
 

   
 

Текст: На 27 декември, в 10.09 ч.  на тел.112, е получено съобщение от 70- годишен мъж от Казанлък, за 
разбито избено помещение на ул."Гео Милев". На място е установено, че неизвестен извършител е 
откраднал от избеното помещение на 2 бр. ъглошлайф машини и електрожен. 
На 25 декември, около  11.03 ч., на тел.112, в РУ - Казанлък е получено съобщение, че неизвестен 
извършител, за времето от 24.12.2015г. до 25.12.2015 г., е извършил кражба на 150 м. проводник, 
собственост на Национална компания "Железопътна инфраструктура". 
По двата случая са образувани досъдебни производства, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР - Стара 
Загора. 
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