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Източник: nbox.bg 
 

Заглавие: Столичани на бунт срещу изгарянето на отпадъци в София 
Проектът на общината ще замърси в пъти въздуха и ще затрудни постигането на задълженията 
на България за рециклиране, категорични са гражданите 
 

Линк: http://nbox.bg/bulgaria/item/19993-stolichani-na-bunt-sreshtu-izgaryaneto-na-otpadatzi-v-
sofiya.html 
 

 
 

Текст: Група столичани внесоха днес в Столичната община близо 2000 подписа срещу идеята да се 
изгарят отпадъци на територията на Столична голяма община. Подписката е на жители на район 
"Сердика", които учредиха местна гражданска инициатива срещу проекта на Столичната община за 
изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ "София" зад Централна гара. 
"За съжаление днес в общината нямаше нито един кмет или общински съветник, с когото да разговаряме 
за проблема и за гражданската инициатива", обяви Данита Заричинова, част от гражданите пред сградата 
на общината. 
Очаква се и други столични райони да се включат и да учредят граждански инициативи за събиране на 
подписи срещу проекта, обясниха представители на сдружение "За Земята", които подкрепят 
гражданските акции и също бяха сред вносителите в четвъртък. 
В 20 пункта в кварталите "Банишора", "Орландовци", "Фондови жилища" и "Бенковски" местни активисти 
събираха подписи и информираха своите съседи относно плановете на общината да гори 180 000 тона 
годишно от софийския боклук на метри от домовете им. Но от инициативата напомнят, че хората, които 
живеят близо, не са по-застрашени от другите софиянци в другите квартали. Всичко зависи от вятъра и 
дори жителите на квартали като Бояна и Драгалевци ще дишат по-токсичен въздух . 
Токсичните рискове от изгарянето на отпадъци 
От екологично сдружение "За Земята", които подкрепят инициативата, напомнят за опасностите, които 
крие този проект. Експертът им по усвояване на отпадъци Евгения Ташева подчертава, че в условията на 
силно замърсен въздух в София изгарянето на отпадъци ще доведе до отделянето на нови количества 
опасни ракообразуващи замърсители: фини прахови частици (12,8 тона/година), диоксини (0,13 
грама/година), тежки метали (0,7 тона/година кадмий, олово, живак и др.), азотни оксиди (256 
тона/година) и органични химикали, които вредят на имунната система и причиняват преждевременна 
смърт от ракови, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и белодробни заболявания. 
Ежедневно от изгарянето на отпадъци ще се образуват 25 тона силно токсични пепели, които трябва да се 
обезвреждат в специални депа за опасни отпадъци, отдалечени на стотици километри – за сметка на 
местните данъкоплатци. 
В същото време с отпадъците, които ще бъдат изгаряни, ще бъдат унищожени материали, които имат 
огромен енергоспестяващ потенциал, ако бъдат рециклирани, за да замени едва 10% от сега използвания 
природен газ. 
Изгарянето на отпадъци в ТЕЦ в София ще затрудни постигането на задълженията на България за 
рециклиране и ефективно използване на ресурсите, което може да доведе до нови наказателни 
процедури и глоби за страната ни. 
Още градове в страната са застрашени от проекти за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове и други заводи – 
Сливен, Русе, Бобов дол, Пещера, Разград. А отпадъци вече се горят в циментовите заводи във Враца, 
Златна Панега и Девня, предупреждават от "За Земята". 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Регионалното депо за отпадъци на Търговище и Попово - с удължен срок на експлоатация 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1549139 
 

 
 

Текст: С шест месеца ще бъде удължена експлоатацията на регионалното сметище в Търговище. Това е 
било договорено по време на общо събрание на представителите на „Регионално сдружение за 
управление на отпадъците на общините Търговище и Попово", съобщиха от местната общинска 
администрация. 
По време на събранието представителят на община Попово инж. Николай Николов е дал уверение, че 
през февруари стартира открита процедура по Закона за обществените поръчки предварително 
третиране на смесените битови отпадъци. Очаква се по този начин да се намали с близо 50 на сто обема 
на сметта, която постъпва в депото от Попово. Това ще доведе и до удължаване на времето за 
експлоатация на сметището. 
Настоящата клетка, в която се депонират отпадъците от двете общини, предстои да бъде закрита през 
2018 година. Това налага спешна необходимост от осигуряването на финансиране за изграждане на нова 
клетка". По предварителни изчисления изграждането ще струва около 6 000 000 лева. 
От изготвената справка за 2015 година става ясно, че на регионалното депо през изминалите 12 месеца 
на регионалното депо са били депонирани близо 260 000 тона отпадъци. От тях 7 600 тона са от Попово. 
  
 
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Софиянци изхвърлили близо 4 тона опасни отпадъци 
 

Линк: http://www.dnes.bg/sofia/2016/02/05/sofiianci-izhvyrlili-blizo-4-tona-opasni-otpadyci.291985 
 

 
 

Текст: Събраното количество опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община 
през 2015 г. е 3,8 тона, каза в интервю за БТА Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на 
"БалБок Инженеринг" АД. 
Компанията, заедно със Столичната община, организира разделното събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата на територията на София от 2012 г. 
От започване на работа на системата до момента се наблюдава непрекъснато нарастване на разделно 
събраните количества. Всяка година се събират с около един тон повече от предходната, коментира 
Ралица Ангелова. 
Изградената система осигурява спазването на националното и европейско екологично законодателство в 
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сферата на управление на отпадъците и осигурява удобство и безопасност за жителите на столицата. Чрез 
нея се гарантира отделяне на опасните от общия поток битови отпадъци, както и от разделно събраните 
фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаса. 
От 2012 г. до момента в София са събрани и третирани почти десет тона опасни битови отпадъци, посочи 
Ралица Ангелова. 
За улеснение на гражданите се организират мобилни събирателни пунктове в различните столични 
райони или населени места. За тях се изготвя и оповестява предварителен график с часовете и мястото на 
тяхното разполагане. 
Най-често мобилните пунктове са до районните администрации, които са добре познати на повечето 
жители. 
От 2014 г. насам "БалБок Инженеринг" прилага разработеният от дружеството модел на Система и на 
територията на Пловдив, Велико Търново, Сливен, Средец, Радомир и Левски. 
В резултат на тази дейност през миналата година са събрани още 1,9 тона опасни отпадъци. Дружеството 
е отворено и има капацитет за съвместна работа с всички общини, които проявяват интерес, отбеляза 
Ангелова. 
Кои са опасните битови отпадъци? 
Опасни битови отпадъци са остатъците от бои и лакове, мастила, лепила, разредители, битова и 
строителна химия, аерозоли и различни химикали и проявители. Освен тях опасни отпадъци са също 
живакът и живачните термометри, прекъсвачи, живачни апарати за измерване на кръвно налягане, 
препарати за борба с вредителите, замърсени опаковки, съдържали опасни вещества и маркирани със 
знак за опасност. 
Старите лекарства също спадат към опасните отпадъци, от които домакинствата трябва да се освободят 
по предвидения начин. 
Най-често гражданите предават стари лекарства, живак и живаксъдържащи отпадъци (термометри, 
апарати за кръвно налягане и живачни ампули), които са и най-разпознаваемите видове опасни отпадъци 
в бита, коментира Ралица Ангелова. 
Около една трета от събраните количества опасни отпадъци представляват остатъци от ремонтни 
дейности - бои, лакове, лепила и разредители. 
 битовата химия, което означава, че кампанията ни за правилно определяне на опасните отпадъци в бита 
е успешна, коментира експертът. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Жители на столичния кв. "Банишора" протестират срещу инсталация за изгаряне на отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100655172/jiteli-na-stolichnia-kv-banishora-protestirat-sreshtu-instalacia-za-
izgarane-na-otpadaci 
 

    
Текст: През последните няколко месеца жителите на Община Сердика и главно тези в софийския кв. 
„Банишора“ усилено събират подписи. Поводът за това е намерението на Столична община и 
Топлофикация-София да изградят инсталация за изгаряне на отпадъци. Наскоро беше построен завод за 
преработването на боклука на София, но очевидно една не малка част от него няма да бъде рециклирана, 
а ще бъде изгаряна и това буди тревога в жителите на близките квартали заради отделянето в 

http://bnr.bg/post/100655172/jiteli-na-stolichnia-kv-banishora-protestirat-sreshtu-instalacia-za-izgarane-na-otpadaci
http://bnr.bg/post/100655172/jiteli-na-stolichnia-kv-banishora-protestirat-sreshtu-instalacia-za-izgarane-na-otpadaci
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атмосферата на близо 13 тона емисии. Днес граждански активисти направиха символичен протест пред 
сградата на Столичната община.  
Разговор с представителите на Общината, директора на дирекция „Управление на отпадъци“ инж. Петър 
Трайков, еколога Евгения Ташева, както и гражданските активисти – Стоян Димитров, Зорница Илиева и 
Светлана Руменина, чуйте в звуковия файл. 
 
 
Източник: sakarnews.info 
 

Заглавие: Определиха таксата за депониране и сепариране на отпадъци 
 

Линк: http://sakarnews.info/opredeliha-taksata-za-deponirane-i-separirane-na-otpadatsi/ 
 

 
 

Текст: Общините, които возят боклука в Регионалното депо за твърди битови отпадъци (РДТБО) край 
Харманли ще плащат по 13.13 лева за всеки тон депониране и по 12.50 за сепариране. Това решиха 
представителите на всички общини на 12-то поред заседание на сдружението. То се състоя в понеделник, 
25 януари в Харманли и в него участваха кметове и заместник-кметове на общините Харманли, 
Свиленград, Симеоновград, Тополовград, Маджарово и Стамболово. 
Очаква се годишно в РДТБО да постъпват около 20 хиляди тона твърди неопасни отпадъци. Те ще трябва 
да се сепарират на отделни видове, които след това се продават като суровини. 
Държавата е предприела строги мерки за намаляване изхвърлянето на боклука, защото в него се 
съдържат ценни суровини. Тя облага с допълнителна прогресивна такса всеки тон смет. 
Отчисленията Регионалните екоинспекции бяха въведени през 2011 г. и тръгнаха от 3 лв./т. като 
паралелно на вдигането на отчисленията трябваше да намалява депонираният отпадък и да расте 
рециклираният. През 2015 г. таксата бе 28 лв., 2016- 36 лв., а през 2017 г. ще е 47 лв. Съществени обаче ще 
са скоковете в размера на отчисленията за 2018 и 2019 г., когато общините ще трябва да плащат вече 61 
лв. и 78 лв. за тон. Идеята е, че 2016 г. трябва да са въведени в експлоатация общинските съоръжения за 
предварително третиране на годната за преработка смет, както и регионалните депа за отпадъци, които 
отговарят на всички законодателни изисквания От 2020 г. и за всяка следваща година таксата става 
исканите от ЕС 95 лв. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Завод за енергия от отпадъци в Китай ще е покрит с дървета и фотоволтаика 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/64675 
 

 

http://sakarnews.info/opredeliha-taksata-za-deponirane-i-separirane-na-otpadatsi/
http://www.greentech.bg/archives/64675
http://www.greentech.bg/archives/64675
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Текст: Schmidt Hammer Lassen Architects и Gottlieb Paludan Architects спечелиха международен конкурс за 
проектиране на най-големия в света завод за добив на енергия от отпадъци. Той ще се намира в Шенжен, 
Китай. Заовдът ще бъде поместен в масивна структура, покрита с голям зелен покрив и захранвана със 
слънчева енергия. Очаква се заводът за енергия от отпадъци Шенжен-Изток да преработва 5000 тона 
отпадъци на ден. Съоръжението ще демонстрира най-модерната в света технология за преработка на 
отпадъци и ще служи като демонстрационен и образователен център най-новите тхнологии за 
управление на отпадъците. 
Заводът ще се помещава в единична кръгова структура, в която ще са поместен всички помощни сгради и 
промишлени съоръжения. Опростената и компактна форма помага за минимизиране на отпечатъка на 
мащабния изкоп при строителството на сградата. За да се намали по-нататъшното въздействие върху 
околната среда, две трети от покрива, който е с площ от 66 000 квадратни метра, ще бъдат покрити със 
слънчеви панели. Останалата една трета ще бъде използвана за озеленяване, изграждане на система за 
събиране и рециклиране на дъждовна вода, както и оберлихти. 
Кръговата фасада, която ще обвива сградата, ще бъде пронизана от отвори, за да се даде възможност за 
естествена вентилация. Съоръженията за изгаряне на отпадъците ще бъдат обвити от фасади, които 
предпазват от шум и миризми.  Дизайнът на околния пейзаж подчертава кръговото оформление на 
сградата с поредица от залесени ивици, които „се излъчват“ като лъчи около завода. Той ще включва 
също така пречиствателни басейни за отпадната вода и общежитие. 
За да помогнат за общественото образование по темата за отпадъците, архитектите са предвидили 
посетителски център в завода. На покрива ще има панорамна пътека, която ще открива гледка към 
околните планини, гори, както и към града. „В същото гостите ще бъдат информирани относно 
предизвикателството на нарастващите количествата отпадъци, които произвеждаме всеки ден, и ще 
научават за инициативи за това как да се намалят своето собствено количество битови отпадъци“. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Неизгодни договори за почистване фалирали община Велинград 
Общината е харчила повече пари за почистване, отколкото е събирала от такса "смет", смята 
общински съветник 
 

Линк: http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/neizgodni-dogovori-za-pochistvane-falirali-obshtina-
velingrad-210777/ 
 

 
 

Текст: Община Велинград беше посочена от финансовия министър Владислав Горанов като пример за 
лошо управление - тя е със запорирани сметки, не може да финансира нормални дейности, а дълговете й 
надхвърлят 20 млн. лева. 
Националната агенция за приходите (НАП) и Прокуратурата вече проверяват какви са причините за 
тежкото финансово състояние на общината. 
Обяснение защо се е стигнало до тук даде и общинският съветник Александър Гагов. Пред bTV той 
коментира, че годишните приходи от такса "смет" на общината са в размер на около 1,3 - 1,4 млн. лева. 

http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/goranov-ima-mnogo-zadlyjneli-obshtini-koito-ne-mogat-da-izpylniavat-funkciite-si-210633/
http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/goranov-ima-mnogo-zadlyjneli-obshtini-koito-ne-mogat-da-izpylniavat-funkciite-si-210633/
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За тази сума е сключен и договор с фирмата за чистота, но допълнително в последните осем години са 
били подписвани и анекси, като например за почистване на нерагламентирани сметища. Така годишно на 
фирмата са превеждани още 1 млн. лева годишно и са натрупани 8 млн. лева задължения. 
Според новия кмет на града Костадин Коев заявените извозени количества смет са големи и не отговарят 
на размерите на Велинград. В същото време и градът не е добре почистен, допълва още Гагов. 
Общинският съветник уточни, че преди осем години община Велинград е имала свое дружество - 
"Стройком", което се е грижило за чистотата в града. Според него дружеството е било оставено умишлено 
да фалира, а почистването - възложено на частна фирма. 
"Всичко се мислеше да бъде за добро", смята бившият общински съветник бизнесменът Златко Златанов, 
който е участвал в разпродажбата на активите на фалиралата "Стройком". Той уточни, че е подкрепил 
идеята за отдаването на почистването на Велинград на частна фирма, защото техниката на общинското 
дружество е била морално остаряла. 
Александър Гагов беше категоричен още, че причина за фалита на общината са и несъбраните приходи от 
туристическа такса. Според него при това натоварване на хотелите в града приходите от туристическа 
такса трябва да бъдат най-малко 1,5 млн. лева годишно. В общината обаче се внасят между 200 и 300 хил. 
лева. 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Джакпот: Боклукчия намери 10 000 евро в контейнер за отпадъци 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/390875 
 

 
 

Текст: Боклукчия намери 10 000 евро в контейнер за едрогабаритни отпадъци в немския град Ерфурт. От 
полицията съобщават, че парите са собственост на възрастно семейство. Те се преместили в друг град и 
забравили, че са скрили сумата в тайник в мебелите, съобщава lifenews.ru. 
Според немското законодателство, боклукчията трябва да получи 3% от сумата. Останалите средства ще 
бъдат върнати на семейната двойка. 
 
 
Източник: burgas.topnovini.bg 
 

Заглавие: Двама карнобатлии дали за скрап откраднати части от хладилници 
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/655379 
 

 
 

http://www.blitz.bg/news/article/390875
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Текст: Двама мъже от Карнобат са арестувани за това, че са дали за скрап откраднати вещи, съобщиха от 
Областната дирекция на МВР. 
43-годишният К. М. и 66-годишният А. Я. били заловени от служители от Районно управление – Стралджа 
към полицията в Ямбол, след като направили опит да предадат в пункт за изкупуване на черни и цветни 
метали отпадъчни медни части от хладилници, откраднати от сервиз за ремонт на карнобатската улица 
„Струма”. 
При разследването станало ясно също, че двамата са отнели и ъглошлайф, електрическа дрелка, 15 ловни 
боеприпаса, около 20 кг месо и около 20 кг медни отпадъчни части от хладилници, собственост на 63-
годишен карнобатлия. 
Откраднатите вещи са намерени и иззети, а извършителите на кражбата направили пълни 
самопризнания. Задържани са за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско 
производство. 
 
 
Източник: sedmica.sliven.net 
 

Заглавие: Кражба на цветни метали в с. Богданово 
 

Линк: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=195167 
 

 
 

Текст: Служители на РУ-Нова Загора разследват случай на кражба на цветни метали.  
В 08,00 часа на 4 февруари е получено съобщение за извършена кражба на ел. проводници от 
електроразпределителната мрежа на село Богданово. За времето от 01,00 до 03,00 часа на 4 февруари 
неизвестен извършител е срязал и откраднал около 500 метра кабели от 17 междустълбия от ел. мрежата 
на селото. Нанесените щети са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно 
производство.  
 
 
Източник: struma.com 
 

Заглавие: Петричкият съд глоби с 2000 лв. бизнесмена Димитър Мировалиев за неотчетени метални 
отпадъци 
 

Линк: http://www.struma.com/krimi/petrichkiyat-sud-globi-s-2000-lv-biznesmena-dimitur-mirovaliev-
za_91269/ 
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Текст: Петричкият районен съд потвърди наказателно постановление на директора на РИОСВ, с което на 
„Дизер Мегаметал„ ООД, с управител Димитър Мировалиев е наложена глоба в размер на 2000лв. 
Имуществената санкция е съобразена със закона за управление на отпадъците от Наредба 1 от 04.06. 
2014година, за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри. 
На 30.03.2015г.в присъствието на управителя на „Дизер Мегаметал„ ООД, е съставен акт за установено 
административно нарушение. В отчетната книга не са зиписани отпадъците от челни и цветни метали, 
предадени от „Серж2013“ ЕООД от Петрич и приети от жалбоподателя „Дизар Мегаметал„ ООД . 
Нарушението е констатирано на 23.12.2014 година. В предоставените на инспектиращите отчетни книги 
/две на брой/, се оказало, че дружеството не води отчетност на отпадъците. Решението може да се 
обжалва в 14 дневен срок пред Административен съд –Благоевград. 
 
 
Източник: perniktoday.net 
 

Заглавие: Трима задържани при полицейска спецакция в Изток 
 

Линк: http://perniktoday.net/trima-zadarzhani-pri-politsejska-spetsaktsiya-v-iztok/ 
 

 
 

Текст: Служители на Второ РУ – Перник задържаха трима при проведена специализирана полицейска 
операция в кв. Изток, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР. Целта на акцията е установяване на хора, 
съпричастни към кражби от домове и на автомобили, незаконна търговия с черни и цветни метали и 
други престъпления. В хода на операцията са проверени 11 автомобили и 55 човека. 
При проверка на пункт за вторични суровини на ул. „Юрий Гагарин” в квартала е намерен сак, пълен с 
части от алуминиеви врати, откраднати от гробищния парк „Мошино”. 
Полицаите претърсват и къща на ул. „Луганск”, обитавана от 20-годишният М.М. и намират инструмент, 
също откраднат от гробищата. В една от стаите на къщата е открито найлоново пликче, съдържащо бяло 
прахообразно вещество с тегло около 18 грама. Наркотестът показва, че това е амфетамин. Изяснява се 
съпричастността на 20-годишния младеж към кражбата от гробищата. 
Процесуално-следствените действия продължават.  
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Пореден арест за автокрадеца Патицата, МВР ще поиска промяна в закона 
 

Линк: https://www.24chasa.bg/Article/5280688 
 

 

http://perniktoday.net/trima-zadarzhani-pri-politsejska-spetsaktsiya-v-iztok/
https://www.24chasa.bg/Article/5280688
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Текст: Автокрадецът Иван Райков - Патицата и помагачът му Иван Николов са арестувани в четвъртък 
вечерта за кражба на луксозен джип Мазда, съобщиха полицейски шефове на брифинг в МВР. 
За задържането на двамата рецидивисти е използван отрядът "Кобра", а двамата са оказали яростна 
съпротива и се е наложило да бъдат респектирани. МВР ще иска промяна в наказателния кодекс, така че 
да не може да отпадне временното ползване на автомобил, от който се възползват автокрадците, каза 
шефът на националната полиция Христо Терзийски.  
Комисар Младен Маринов, шеф на столичната полиция, призова гражданите да не купуват съмнителни 
авточасти на значително занижена стойност, защото тя евентуално ще бъде иззета като крадена. 80%, от 
които автокрадците отмъкват, се разглобявали в автоморгите.  
Ще бъде предложено и затягане на режима за автокъщи и автоморги така, както това стана за пунктовете 
за изкупуване на метали и заложните къщи. Прокурор Белчев от Софийска районна прокуратура обясни, 
че Патицата и помагачът му ще бъдат обвинени за вещно укривателство за откраднатия джип.  
Рецидивистът Патицата, който през 2010 година беше арестуван за кражбата на колата на стилист 
Капанов, ползвал т. нар. работен автомобил, който ескортирал джипът "Мазда".  
 
 
Източник: nbp.bg 
 

Заглавие: Обраха локомотивно депо в Стара Загора 
 

Линк: http://www.nbp.bg/nbp/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0-
%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-
%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-
%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80/ 
 

 
 

Текст: На 3 февруари, около 09.30 ч., във Второ РУ-Стара Загора е получено съобщение от служител на 
БДЖ ЕАД, за извършена кражба от склад на локомотивно депо в Стара Загора. На място е установено, че 
за времето от 29 януари до 3 февруари неизвестен извършител, чрез разрушаване на западната тухлена 
стена на склада, е проникнал вътре и е извършил кражба на 136 бр. диоди, 36 бр. контактори, 2 бр. 
електрожени и неустановен брой медни реверсивни шини. Образувано е досъдебно производство. 
 
 
Източник: news.bg 
 

Заглавие: Откраднаха веществено доказателство за 7 хил. лева от РПУ Девня 
 

Линк: https://news.bg/crime/otkradnaha-veshtestveno-dokazatelstvo-za-7-hil-leva-ot-rpu-devnya.html 
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Текст: Крадци откраднаха кабел за 7 хил. лева от полицейското управление в Девня. Кабелът бил 
веществено доказателство за кражба от пристанище Варна. Преди повторното му изчезване от сградата 
на МВР, бил основно веществено доказателство за кражбата, пише "Труд". 
10-метровото веществено доказателство било съхранявано в гаража на полицията. Служителите на реда 
подозират, че най-вероятно е било задигнато, за да не се даде ход по делото срещу дръзката кражба. 
Кабелът е с дължина около 10 м и струва най-малко 6000-7000 лева. Бил е задигнат от склад на 
пристанището. Собственикът настоява да бъде върнат след разкриване на кражбата, станала през м.г., 
както и за справедливо наказание на авторите й. 
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