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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева и министър Лиляна Павлова подписват договор за подкрепа на 
ВиК сектора 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4055 
 

 
 

Текст: На 10 февруари 2016 г. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще подпишат договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране в 
отрасъл ВиК“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и е на стойност 
59 194 263,78 лв. Бенефициент е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Със 
средствата на първо място ще се извършат Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) за 
водоснабдяване и канализация за обособените територии на 14 консолидирани ВиК оператора. 
Събитието ще се състои от 11 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет. 
 
 
 
Източник: paper.standartnews.com 
 

Заглавие: Около 200 пункта за предаване ще бъдат изнесени извън населените места 
Няма глоби за клошари, а за вандализъм 
Имаме пълната подкрепа на всички за високите санкции срещу хулиганите, казва Красимир Живков 
 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2016-02-10&article=244528 
 

 
 

Текст: Приключи общественото обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Закона за 
управление на отпадъците, някои от текстовете на който предизвикаха несъгласия в обществото. 
Предстои анализ на направените забележки и предложения и внасянето на документа в 
Министерския съвет. Ще останат ли глобите до 1000 лв. за социално слабите, които се препитават 
около контейнерите за изхвърляне на битови отпадъци? Защо е необходимо пунктовете за 
изкупуване на отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло да бъдат изместени извън населените 
места? За отговор на тези и други актуални въпроси се обърнахме към заместник-министъра на 
околната среда и водите Красимир Живков. 
- Г-н Живков, защо е необходимо да се правят промени в Закона за управление на отпадъците? 
- На първо място измененията и допълненията в закона се налагат поради европейски директиви, които 
трябва да се транспонират в нашето законодателство. На второ - поради натрупаните през последните 
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години въпроси, които с промените в ЗУО сега се опитваме да разрешим. 
- Какви въпроси? 
- Става дума за отразяване на коментари на Еврокомисията, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 
и Конституционния съд. Предлагаме мерки за изсветляване на бизнеса и облекчаване на 
административната тежест. С промените също така се взимат предвид множеството жалби, постъпили 
през годините в МОСВ от граждани. Сред тях например е желанието за преместването на пунктовете за 
предаване на отпадъци от хартия, пластмаси и стъкло извън населените места - така, както този въпрос 
беше решен със ЗУО през 2012 г. само за пунктовете за предаване на отпадъци от черни и цветни метали. 
- Тогава обаче имаше сериозни протести и брожения. А защо подготвените преди две години изменения 
на ЗУО не бяха приети и трябваше да се чака, докато подготвите и внесете тези? 
- Аз мога да коментирам проекта, който ние подготвихме и предложихме за обсъждане. Подчертавам, че 
той е резултат на назрялата необходимост както да се отразят новите европейски политики, така и от 
няколко наболели, важни за обществото въпроси. 
- Кои са тези наболели въпроси по-конкретно? Според мене един от тях "наболя" веднага след като 
публикувахте проектозакона за обществено обсъждане. Става въпрос за високата глоба - от 300 до 1000 
лв., за бездомници, които ровят в кофите. 
- Откакто започна обсъждането на проекта за изменение и допълнение на ЗУО, се срещаме с абсолютно 
всички заинтересовани страни - браншови организации, неправителствения сектор и т.н. Искам 
категорично да отбележа, че това е и политиката на МОСВ - да бъде провеждан колкото се може по-
широк дебат по промените, за да бъдат взети под внимание и разрешени всички поставени въпроси. 
Немалко организации вече изпратиха своите становища. Вчера беше срещата с Националното сдружение 
на общините, което е изключително важно за нас, тъй като именно те изпълняват цялостната политика по 
управление на отпадъците по места. Срещахме се и с организации от типа на "Градски номади" и пр., 
чухме всички мнения. Предстои да обсъдим всички поставени въпроси и ще направим съответните 
корекции в проектозакона. 
- Да се върнем на глобата за клошарите? 
- Промените на ЗУО най-малко се правят заради станалата вече популярна в обществото "глоба за 
клошари".  Но тъй като при общественото обсъждане на текстовете с наказанията се появиха притеснения 
за социален проблем, ние ще ги прецизираме така, че да не пораждат напрежение. Целта ни в никакъв 
случай не е била да се отнесем несправедливо към определена група социално слаби хора, а да въведем 
дисциплинираща санкция срещу вандализма. Отново заявявам - текстовете ще бъдат прецизирани, така 
че да не се създава социално напрежение. Още повече, че и в сега действащия закон има глоба за т.нар. 
явно маловажни случаи на административни нарушения, според които глобите, налагани с фиш от 
общинските инспектори, са от 10 до 50 лв. Държавната политика е насочена към реални грижи за хората, 
които нямат работа, чрез откриване на повече нови работни места. Досега във всички региони на страна 
вече са изградени 45 системи за управление на отпадъците, в които бяха открити над 800 постоянни 
работни места. Вече се финансира изграждането на  инсталации за предварително третиране, 
компостиране и анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци, на центрове за повторна употреба 
на отпадъци, в които ще бъдат открити нови работни места. С промените в закона ние всъщност 
предлагаме дисциплиниращи санкции срещу вандалски действия като разрушаване и подпалване на 
контейнерите и пр. - глоба от 300 до 1000 лева. Целта на високия им размер е да играе ролята на 
възпиращ фактор срещу подобни хулигански прояви. През 2015 г. в страната са разрушени, откраднати, 
запалени и напълно унищожени повече от 2000 контейнера за събиране на отпадъци, което е над 10% от 
общия им брой. Тук бих искал да обърна внимание на факта, че законът само създава една рамка. 
Съгласно чл. 22 на ЗУО общините чрез своите наредби за опазване на обществения ред и планове за 
управление отпадъците управляват и контролират цялостния процес на местна почва, така че почти 
всичко е в техните ръце. 
- Вие сам казахте, че промените в ЗУО въвеждат у нас новите европейски директиви. Според тях до 2020 г. 
ние трябва да постигнем 50% рециклиране на отпадъците, а до 2030 г. - 65%, което е над два пъти над 
сегашните 29%. Какво предвиждат измененията в ЗУО за стимулиране на рециклирането на отпадъците у 
нас? 
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- Не само проектът, а и цялостната политика на МОСВ е насочена към това стимулиране. Към повишаване 
на рециклирането и оползотворяването на отпадъците беше насочено изграждането на регионалните 
системи за управление на отпадъците, финансирано чрез старата ОПОС, а сега, в новата програма са 
заложени огромни средства и за надграждане на тези системи, включително и чрез внедряване на 
инсталации за сепариране, компостиране, анаеробно третиране и т.н., за да се използват отпадъците 
повторно, потретно и т.н. Конкретно за строителните отпадъци целта дори е още по-висока - те да бъдат 
рециклирани минимум 70%. Генералната политика е да се генерира колкото се може по-малко боклук за 
депониране. Именно затова и през настоящия програмен период акцентът е поставен върху 
биоотпадъците поради факта, че като количество те са почти половината от битовите отпадъци, така че 
инвестирането в инсталации за компостиране и анаеробно разграждане ще допринесе за постигането на 
намаляването на отпадъка за депониране до 50% до 2020 година. Тъй като целта е, първо, да генерираме 
по-малко отпадъци, и второ - да увеличим дела на повторната им употреба, ще се инвестира и в 
изграждането на центрове за повторна употреба, където ще се ремонтират мебели и електроуреди, за 
които ще се създаде един вторичен пазар. 
- От години сред основните цели на промените в ЗУО е ограничаването на сивия сектор в бизнеса със 
събирането на отпадъците. Какво залагате за целта в новите изменения на ЗУО?  
- Залагаме редица мерки, сред които и намаляването на банковата гаранция от 25 хил. на 15 хил. лева, 
необходима за издаване на съответното разрешение за извършване на дейности с отпадъци от черни и 
цветни метали. Искам да подчертая, че това е една от препоръките, които ни отправи КЗК с решение от 
2015 г. за противодействие срещу сивия сектор.  С намаляването на банковата гаранция ще падне и 
финансовата тежест върху фирмите, които имат площадки за дейност с черни и цветни метали, като 
съответно се надяваме тези, които досега са се занимавали с нея незаконно, да излязат на светло.  Друга 
мярка за ограничаване на сивия сектор е въвеждане на банкови гаранции отново от 15 000 лв. за 
дейности с излезли от употреба МПС и излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване.  Такива гаранции досега не съществуваха. Това гарантира равнопоставеното третиране. 
- Защо е необходимо да се изместват пунктовете за предаване на хартия, стъкло и пластмасови отпадъци 
извън населените места? 
- Първо, защото при нас пристигат множество жалби срещу пунктовете, които са разположени в 
междублокови пространства, в трафопостове и къде ли още не в близост до жилища. Оказа се дори, че на 
Женския пазар в София, само на метри от министерството, има пункт за изкупуване на отпадъци. А 
работата на всеки подобен пункт е свързана с извозване на отпадъците с камиони, вдигане на шум, на 
прах и пр. неща, които тормозят живеещите наоколо. В МОСВ има много постъпили жалби от граждани 
срещу шума и замърсяванията около пунктовете, разположени в жилищни райони. Освен това тук не 
говорим за изместване на всички пунктове, а на около 1/4 от тях - т.е. от 900 пункта за отпадъци в цялата 
страна, в жилищни райони са около 200 и само те подлежат на преместване в промишлени и складови 
зони.  Втората причина тези 200 пункта да бъдат изместени извън населените места е да уеднаквим 
изискванията към всички видове оператори, които се занимават с изкупуване на отпадъци. Знаете, че 
фирмите за отпадъци от черни и цветни метали още с влизането в сила на закона през 2012 г. бяха 
изместени извън населените места.  
- Кога да очакваме влизането на проектозакона за изменение и допълнение на ЗУО в парламента? 
- До края на тази седмица приключваме с разговорите с неправителствения сектор. След което работната 
група ще обобщи всички становища и препоръки и ще подготви проекта за внасянето му в Министерския 
съвет, като се надявам това да стане в началото на март. 
  
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Община Добрич може да бъде санкционирана с над 4 милиона лева заради депото за 
отпадъци в село Стожер 
Депото обслужва осемте добруджански общини и шуменската община Никола Козлево 
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Линк: http://agro.bg/news/article57660.html 
 

 
 

Текст: Община Добрич може да бъде санкционирана с над 4 милиона лева заради депото за отпадъци в 
село Стожер. Това съобщи кметът на Добрич Йордан Йорданов.  
Финансовата санкция е посочена в писмо от изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския 
съюз“. В него от Министерството на околната среда уведомяват, че сроковете за провеждане на 
процедура за възлагане на обществени поръчки са били твърде кратки. В същото време обаче при 
започването на обекта МОСВ се е произнесло, че няма възражения относно процедурите. Регионалното 
депо за битови отпадъци в село Стожер беше официално открито през март миналата година. То е 
изградено по ОП „Околна среда“ и е на обща стойност 38 877 000 лева, като 85 % от средствата са 
осигурени от Европейския фонд за регионално развитите. Депото обслужва осемте добруджански 
общини и шуменската община Никола Козлево.  
Кметът на Добрич Йордан Йорданов вече е уведомил бившия кмет и настоящ областен управител 
Детелина Николова за полученото писмо. В интерес на Добрич и областта е проблемът да бъде решен 
съвместно. Една такава санкция ще постави червен флаг на общината, коментира още Йорданов. Утре, 10 
февруари, той ще проведе среща в Министерството на околната среда и водите, за да разбере каква е 
причината, довела до предложението за налагане на финансовите корекции. Ситуацията ще бъде 
обсъдена и с останалите общини, които участват в сдружението за изграждането на депото, които ще се 
съберат на 16 февруари. 
 
 
 
Източник: zetramedia.com 
 

Заглавие: Пет сигнала на „зеления“ телефон на РИОСВ-Плевен през януари 
 

Линк: http://zetramedia.com/?p=46363 
 

 
 

Текст: Пет сигнала, подадени от граждани на „зелен“ телефон и по електронна поща, са проверявали 
инспекторите от РИОСВ-Плевен през месец януари. Два сигнала за замърсяване с отпадъци – в град 
Славяново и в ловешкото село Торос, са проверили екоинспекторите. Във втория случай не са 
констатирани нерегламентирани замърсявания с отпадъци, а в първия сигналът е изпратен за 
предприемане на действия по компетентност до Община Плевен. По компетентност до общината и до 
регионалната противопожарна дирекция е препратен и друг сигнал – че в плевенско заведение горят 
въглища и замърсяват въздуха в целия квартал. Извършена е извънредна проверка в складово 
помещение в училище в Долни Дъбник заради сигнал за разлята солна киселина. Установено е, че 
разлятата концентрирана солна киселина е съхранявана в пластмасова опаковка от 1 л. и при нейното 
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спукване се е разляла около 700 мл. от течността. Екипът на РДПБЗН е неутрализирал разлива. Няма 
констатирани замърсявания на компонентите на околната среда. В последните дни на януари по 
електронна поща в екоинспекцията са получили сигнал за обесен от плевенски пчелар кълвач. В момента 
на проверката на екоинспекторите собственикът отсъствал и имотът бил заключен. При направения оглед 
през оградата не е установено наличие на кълвач, както и на други екземпляри от защитени видове по 
закона за биологичното разнообразие. 
 
 
 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Община Варна с програма за управление на отпадъците до 2020 година 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=313145 l 
 

 
 

Текст: Проект на програма за управление на отпадъците в периода 2015-2020 година публикува Община 
Варна с цел обществен достъп до документа, научи Moreto.net. 
Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на 
отпадъците на територията на общината сочат, че в периода 2012-2014 година се отчита леко увеличение 
в количествата на събраните битови отпадъци. Средната норма на натрупване на битови отпадъци за 
2011 година за ЕС е 520 кг. годишно на жител, докато за България по данни на НСИ е 488 кг., а за община 
Варна е 367 кг. Варна е общината в България с едно от най-ниските нива на депонираните битови 
отпадъци. През 2014 те са 9.7% от общото количество. 
В последните години се отчита увеличение на строителните отпадъци, показва анализът. Налице е 
изоставане на процеса по осигуряване на площадки, на които домакинствата и фирмите могат да оставят 
разделно събраните строителни отпадъци в малки количества от ремонтната дейност. Често това е една 
от причините този вид отпадъци да се изхвърлят в конетейнерите за смесени битови отпадъци или до тях. 
Освен това изпълнителите на строителни и ремонтни дейности, не винаги доставят отпадъците на 
съответното депо, а се случва да ги изхвърлят на нерегламентирани места сред природата. 
От 2011 година в село Езерово е изградена и работи Инсталация за механично и биологично третиране на 
твърди битови отпадъци с капацитет 450 т/денонощие смесени битови отпадъци и 248 т/денонощие 
оползотворяване на биоразградими отпадъци чрез биологично третиране. Oстатъчната фракция от 
битовите отпадъци заедно с производствените висококалорични отпадъци служат за производство на 
гориво от битови и производствени неопасни отпадъци с максимален капацитет 224 т. на денонощие, 
става ясно още от документа. 
Вече е приключено изграждането на инфраструктурата за управление на битови отпадъци в рамките 
на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна(Аксаково)". В 
това влиза изграждането на първа клетка от регионалното депо с площ от 52.7 дка, капацитет 402 хил. 
тона отпадъци, период на експлоатация 5 години за депониране на битови отпадъци и производствени 
неопасни отпадъци, включително остатъка от третирането в инсталацията в с. Езерово. В рамките на 
проекта са доставени контейнери за разделно събиране на „зелените" отпадъци от паркове и градини и 
камиони за транспортирането им към новата инсталация за компостиране на „зелени" отпадъци по 
технология за компостиране „Покрити с мембрана аерирани статични купове". В рамките на проекта е 
изградена инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъците от разрушаването на сгради 
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и клетки за депониране на строителни отпадъци. Доставен е контейнер за временно съхранение на 
опасни отпадъци от домакинствата като луменисцентни лампи, излезли от употреба батерии и 
акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 
Сред забележките в програмата е необходимостта от обособяване на отдел „Управление на отпадъците" 
в общината. Освен това в количествено отношение броят на служителите в звената за управление на 
отпадъците не е достатъчен за изпълнение. Има недостатъчно добро ниво на информационно 
обезпечаване на процесите, свързани с вземането на информирани управленски решения. Недостатъчни 
мерки и стимули, които да допринесат за предотвратяване образуването на отпадъци. 
Община Варна реализира постъпления от такса битови отпадъци на 1 жител малко по-високи от средните 
за страната, но по-ниски от средното за най-големите общини в страната, които са с население над 100 
хил. жители. Общината изразходва повече средства за управление на отпадъците на 1 жител и на 1 тон 
отпадъци в сравнение със средното за страната и средното за най-големите общини в страната. Разходите 
за управлението на отпадъците на 1 тон генерирани отпадъци също са над средните за страната 
стойности, но са съпоставими с тези на най-големите общини, показва програмата. 
През 2012 г. в националното законодателство се заложи общоевропейската цел за рециклиране на 
битовите отпадъци. Изискването към община Варна е до 2020 година рециклирането на битовите 
отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло да достигне най-малко 50% от общото им тегло. 
По отношение на строителните отпадъци пък до 2020 година трябва да се рециклира най-малко 70% от 
общото им тегло. 
Проектът на програмата ще бъде достъпен на сайта на Община Варна до 5 март, както и на място - в стая 
411 на администрацията.  
Аргументирани предложения и становища могат да бъдат депозирани в указания срок в деловодството 
на Община Варна, до Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване". 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Започна данъчната кампания в Дупница 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1550230 
 

 
 
Текст: Община Дупница стартира официално данъчната кампания за 2016 година. Дължимите вноски за 
данък върху недвижимите имоти, МПС-та и таксата битови отпадъци се заплащат на две вноски - до 30 
юни и до 31 октомври на тази година. На предплатилите в първия срок до 30 юни в пълен размер се 
прави 5-процентна отстъпка. 
С цел улеснение и облекчение на жителите, те вече могат да заплащат дължимите суми в офисите на 
„Български пощи" и Изипей в цялата страна. Община Дупница е сред първите в България, която въведе 
този вид нова услуга, който спестява много разходи и нерви най-вече за хората живеещи извън 
територията на Дупница. За целта не е необходимо носенето на печатните съобщения, нито попълване на 
вносни бележки. Хората по селата могат да правят своите плащания в клоновете на „Български пощи" в 
тяхното населено място. 
Събраните през годината местни данъци и такси влизат в приход на бюджета на община Дупница. 
Разходването им е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет и се използват за финансиране 

http://varna.bg/
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на местните дейности: издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, 
осветление на улици и централни площи, озеленяване, поддържане и ремонт, капиталови разходи и 
други. 
Събраните приходи от Такса битови отпадъци се използва изцяло за поддържане чистотата на населените 
места. Събраните средства се разпределят за извършване на организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на битовите отпадъци, депониране, както и поддържане на териториите за обществено 
ползване. 
От тази година „Местни данъци и такси" работи с нов софтуерен продукт, наречен МАТЕУС и беше 
предостави безплатно от Министерство на финансите. От своя страна, този продукт ще спестява годишно 
18 000 лева от общинския бюджет за поддръжката му. 
 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Двама са кандидатите за довършване на депото за битови отпадъци в Кърджали 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1269544 
 

 
 

Текст: Двама са кандидатите за изпълнител на довършителните дейности по депото за твърди битови 
отпадъци в Кърджали. Това съобщиха от общинската администрация. 
Единият от кандидатите е обединение от две фирми, а другият - консорциум от три. Изпълнителят трябва 
да бъде избран в рамките на 180 дни. Обществената поръчка включва пет дейности, сред които са 
изработване на работен проект за отстраняване на дефектите по компрометираните участъци от горния 
изолационен екран, строителни работи за довършване на част от оградата, на недовършени канавки, 
събирателни шахти, участъци от оперативни пътища. Изпълнението на дейностите в обществената 
поръчка е заложено да приключат до края на април 2017г. Максималният срок за изпълнение след избор 
на фирма е 12 месеца, а максималната прогнозна стойност - 1 200 000 лева, допълват от общинската 
администрация. 
 
 
 
Източник: b2bmedia.bg 
 

Заглавие: ДЗЗД Експорт Никопол ще обслужва новоизградената регионалната система за отпадъци край 
Никопол 
 

Линк:http://b2bmedia.bg/view.php?url=http://www.gradat.bg/news/2016/02/09/2701031_dzzd_eksport_
nikopol_shte_obslujva_novoizgradenata/?ref=rss 
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Текст: Оператор за експлоатация и стопанисване на новоизградената Регионалната система за 
управление на отпадъците в регион Левски / Никопол за срок от пет години  ще е ДЗЗД Експорт Никопол. 
Общата крайна стойност на поръчката е6 750 000 лв. без ДДС. Дружеството – изпълнител е съставено от 
"Екобулсорт" ЕАД; "Сорико" ООД, "Иммо инвист интернационал" ЕООД, "Проекти България" ЕООД и 
"Център за рециклиране" ЕООД. 
Площадката е разположена в землището на село Санадиново, община Никопол. Регионалната система ще 
обслужва общините Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени. Предвидените в поръчката включва 
следните основни дейности: приемане на отпадъци по кодове; предварително третиране чрез 
сепариране на отпадъци с код и наименование, генерирани на територията на общините Никопол, 
Белене, Левски, Свищов и Павликени; третиране на биоразградими, на ограничените отпадъци в 
Инсталация за компостиране и получаване на ниско качествен копост; компостиране на "зелени" 
отпадъци, от които ще се получава високо качествен копост; депониране на отпадъци в новоизградена 
клетка № 1, при спазване на съответната технология и условия; временно съхраняване на опасните 
отпадъци. 
Договорът с оператора включва още: извършване на мониторинг; водене на отчетност, публични 
регистри и докладване. Стопанисването на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, 
елементите от техническата инфраструктура до нея и мобилното експлоатационно оборудване, 
безопасното им функциониране, пълното обезпечаване работата на обекта са поверени на оператора. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Община Петрич взема мерки срещу нерегламентирани сметища 
 

Линк: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100656818 
 

 
 

Текст: Със заповед на кмета на общината Димитър Бръчков се забранява безразборното изхвърляне на 
отпадъци, за което отговорност носят и кметовете по места. Те трябва да обърнат внимание на живущите 
и да следят постоянно този проблем. Особено сега, когато се отварят земеделските работи - рязане на 
лозя и овошки, чистене на дворни места и градини. Не са редки случаите на безразборно изхвърляне на 
боклуци край селата, на изсипани строителни е всякакъв вид ненужни отпадъци от ремонти дейности. 
Предвидени са и глоби, но няма санкционирани нарушители през годините, отчитат кметовете. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
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Заглавие: Осем задържани за кражба на кабели 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1550206 
 

 
 

Текст: Осем мъже са били задържани от хасковски и харманлийски полицаи в момент на кражба. Петима 
от тях копаели медни проводници по жп трасето Харманли – Симеоновград. На разклона за село 
Преславец харманлийските полицаи спряли за проверка лек автомобил „Пежо”, управляван от 35-
годишен. В колата били още мъже на 29 г., 19 г., 31 г. и 14-годишно момче. В багажника й били намерени 
44 кг обгорени медни проводници. По случая е образувано досъдебно производство.  
Останалите трима крадци са заловени от хасковските полицаи в землището на село Брягово, в района на 
военния полигон. С лопати в ръце са хванати трима харманлийци на възраст 52 г., 54 г. и 15-годишно 
момче. До пристигането на униформените те успели да изкопат около 40 метра многожилен кабел. 
Задържани са по образуваното бързо производство. 
 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Цигани пребиха с камъни охранител 
Двама криминално проявени мъже от ромски произход пребиха с камъни охранител. Екшънът се е 
разиграл вчера в складова база в ж. к. „Славейков“ 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/334675-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB.html 
 

 

Текст: 28-годишният гард забелязал циганите да товарят кабели на велосипед в района на базата. Той 
опитал да осуети кражбата. Действията му обаче изобщо не притеснили 22-годишния Рачо М. и Недко Г., 
на 31, от циганската махала на Бургас. Те започнали да замерят с камъни младия мъж по главата и тялото. 
Рецидивистите спрели едва когато охранителят се строполил на земята в безсъзнание, след което 
напуснали местопрестъплението с откраднатите вещи, пише "Флагман". 
Пострадалият е приет в МБАЛ-Бургас с травми в областта на главата и тялото. По-късно той е освободен 
за домашно лечение. 
Извършителите на нападението са добре познати на бургаската полиция. Двамата имат дълги 
криминални досиета за кражби. Те са издирени и арестувани почти веднага след инцидента. 
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