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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ–Шумен издаде наказателни постановления за повече от 303 000 лв. 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1557606 
 

 
 

Текст: 16 наказателни постановления са издадени от екоинспекцията в Шумен през първите два месеца 
на годината. Експертите от регионалната инспекция са извършили 87 проверки в Шуменска и Търговищка 
област. 45 от проверките са извънредни, като 12 от тях са по сигнали на „зелен" телефон и по жалби. За 
установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство са дадени 33 предписания. 
Екоинспекцията е наложила глоби и имуществени санкции в размер на 303 200 лв. На „Инвестбанк" - 
София е наложена имуществена санкция в размер на 250 000 лв. Причината е, че с бездействието си е 
допуснала изпускане на опасни химични вещества или отпадъци - сярна киселина в река Смядовска. На 
банката е наложена и имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за това, че дружеството не е 
изпълнило задължително предписание от май 2015. С по 10 000 лева са санкционирани дружествата 
„Тракия глас България", гр. Търговище и „НЕС - Нови енергийни системи" - Шумен, за това, че не са 
изпълнили условия от Комплексно разрешително. Глобени са и „Месни продукти" - с.Здравец, общ. 
Търговище - 6 000 лв., ЕТ „Галко - Галин Иванов", гр. Попово - 3 000 лв., ЕТ „Елада - Катя Колева", гр. 
Попово - 3 000 лв., „Кулчеви" ООД, гр. Нови пазар - 2 000 лв., СД „Добромир Йорданов - Огнян Илиев - 
Езокс", гр. Попово - 2 000 лв. Имуществени санкции са наложени и на общините Нови пазар и Върбица. 
През периода експертите на РИОСВ-Шумен са съставили 6 акта на физически лица. 
Получени са сигнали за бедстващи птици от видовете „Белоопашат мишелов" и „Горска ушата сова", 
които са изпратени в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани"- Стара Загора. Един 
екземпляр от вида „Европейска дива котка" е транспортиран в ОП „Зоопарк - СЦ" - Варна. 
 
 
Източник: zetramedia.com 
 

Заглавие: РИОСВ провери природни забележителности в Плевенско и Ловешко 
 

Линк: http://zetramedia.com/?p=47624 
 

 
 

Текст: 66 проверки, от които 41 извънредни, извърши РИОСВ-Плевен за първите два месеца на годината. 
По тях са направени 16 предписания. Три от извънредните проверки са по жалби, 11 – по сигнали, една по 
искане на МВР. По други причини са направени 23 извънредни проверки, включително и за екземпляри 
от защитени видове в безпомощно състояние. Изготвени са 4 вътрешни становища – част „атмосферен 
въздух”, за постъпили Общински програми по закона за опазване на околната среда на общините Ловеч, 
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Угърчин, Белене и Пордим. Три проверки са извършени на природна забележителност „Чернелка“. Една 
от тях е била заради заснемане на сцена от филм, а друга – за контрол по спазване на режима на 
природната забележителност в общински имот в землището на село Горталово. Извършени са три 
проверки на влажни зони по поречията на реките Вит, Искър, Дунав и р. Осъм във връзка с 40-тото 
среднозимно преброяване на водолюбиви птици. Извършени са проверки за спазване на режими, 
определени със заповедите за обявяване на резерват „Персински блата“, защитена местност „Персин“ в 
землището на град Белене и на природните забележителности „Скален мост „Седларката“ в землището 
на село Ракита, „Пещера Лястовица“ в землището на село Гложене и на находището на терциерни 
вкаменелости в землището на село Търнене. Нарушения не са констатирани. За първите два месеца на 
годината са издадени три наказателни постановления по 600 лева на физически лица, не предали 
излезли от употреба превозни средства в центрове за разкомплектоване. В единия случай без 
разрешение са съхранявани шест возила, в другия – 70, а при третия нарушител са открити 11 стари 
автомобила. 
 
 
Източник: shum.bg 
 

Заглавие: Още една глоба от екоинспекцията отнесе Румен Панайотов 
 

Линк: http://www.shum.bg/index.php?item=137196&sc=54&PHPSESSID=m2dbopkff03e9mnjqe35fss756 
 

 
 

Текст: Още 3 000 лв. ще трябва да извади от джоба си бившият кмет на Нови пазар Румен Панайотов 
заради нарушения, извършени по време на мандата му. Глобата е наложена от Екоинспекцията и е за 
това, че Панайотов, чрез бездействието си „е допуснал образуване на незаконни сметища и 
замърсявания с отпадъци, изхвърлени по деретата“, преминаващи през три населени места в 
Новопазарско. 
Наказателното постановление е част от месечните отчети за януари и февруари на РИОСВ – Шумен. 
Тази не е първата глоба за Панайотов. През лятото той бе глобен отново за непочистени дерета, като 
санкцията тогава беше в размер на 2 000 лв. През август 2014 г. пък отнесе глоба в размер на 3 000 лв. 
заради образуване на локално сметище. 
От отчетът за първите два месеца на тази година става ясно, че данъкоплатците в община Нови пазар 
също ще трябва да плащат, тъй като кметството е санкционирано с 1 400 лв. Глобата е за това, че на 
спряно от експлоатация общинско депо за твърди битови отпадъци, е допуснато нерегламентирано 
изгаряне на отпадъци. 
Санкция ще има и за зам.-кмета на община Върбица Бейсим Мустафа. Тя е в размер на 2000 лв. и е за 
това, че през септември 2015 г. в качеството си на временно изпълняващ длъжността кмет на Върбица е 
извършил административно нарушение - не е организирал почистване на замърсявания, констатирани 
по-рано от екоинспекторите. 
 
 
Източник: modernavratza.com 
 

Заглавие: Община Мездра очаква нов проект за събиране и оползотворяване на хартиени отпадъци 

http://www.shum.bg/index.php?item=137196&sc=54&PHPSESSID=m2dbopkff03e9mnjqe35fss756
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Линк: http://modernavratza.com/obshtina-mezdra-ochakva-nov-proekt-za-sabirane-i-opolzotvoryavane-na-
hartieni-otpadaci_17150.html#.Vt_uMv5f3cs 
 

 
 

Текст: Не достъпен за копиране. Моля, отворете линка. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Европейски столици се обединяват за развитие на „кръговата икономика“ 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/65182 
 

 
 

Текст: Градовете Амстердам, Копенхаген и Лондон стартираха съвместна инициатива, в рамките на която 
ще работят заедно по пилотни проекти за развитие на т. нар. кръгова икономика. Целта е да се ограничат 
нивата на отпадъците, като същевременно се оползотворяват максимално добре наличните ресурси. 
Организации от трита града ще работят заедно за споделяне информация от редица пилотни проекти. 
Първоначално партньорството предвижда агенции от трите града да разработят заедно проект за 
подобряване на улавянето на пластмасови отпадъци. Надеждата за бъдещето е, че съвместната работа 
ще се разгърне и ще обхване и други проекти за кръгова икономика от други европейски столици, които 
имат интерес да се присъединят. 
„Лондон, Амстердам и Копенхаген са в челните редици на развитието на кръговата икономика и това 
партньорство ще спомогне за развитието на устойчиви проекти, които да подпомогнат зелената 
икономика в столицата ни“, коментира Матю Пенчарз, заместник-кмет на Лондон по околната среда и 
енергетиката. Партньорството ще стъпи върху вече съществуващия опит на Амстердам като град на 
кръговата икономика, посочи пък Абделухеб Чохо, зам.-кметът на Амстердам, отговорен за устойчивостта 
на знаковия град. Днес пред градските власти стои задачата да накарат обществото да преосмисли 
начина си на живот в тези гъсто населени общности, посочи пък Мортен Кабел, зам.-кмет, отговорен за 
техническите и екологичните дейности, в Копенхаген. „Устойчивостта и зелената икономика са ключови 
думи за еволюцията в Копенхаген и аз съм сигурен, че сътрудничеството с Лондон и Амстердам ще бъде 
гаранция за напредъка на кръговата икономика”, каза той. 
 
 
Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: Екоконтейнери събират дрехи за бедстващи 
Годните за употреба одежди отиват при хора в нужда, а негодните - за рециклиране 
 

http://www.greentech.bg/archives/65182
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Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2016-03-09&article=247027 
 

 
 

Текст: От няколко дни пловдивчаните с добри сърца могат да изхвърлят старите си и непотребни дрехи в 
специални контейнери, за да отидат те при хора в нужда. Благородната инициативата е на Българския 
червен кръст и на фирмата за текстил "Хюманита" ООД. Иновативната система се реализира за пръв път в 
България, около 25 г. след нейното въвеждане в Западна Европа. Градът под тепетата е първият у нас, в 
който има такива контейнери, и то три на брой - на ул. "Изток" 48 и ул. "Кракра" 6. Плановете са 
кампанията постепенно да обхване цялата страна. В Пловдив за една година ще бъдат поставени общо 
100 контейнера, а в цялата България те ще са около 1000. Контейнерите от инициативата са със 
специални обозначения, а капацитетът им е по около 300 кг. Повече за благородната кампания пред 
"Стандарт" разказват Антон Гичев,  ръководителят на проекта от страна на частната фирма, и Таня 
Георгиева, директор на областната организация на Българския червен кръст в Пловдив. 
Българският червен кръст партнира в инициативата с контейнерите за дрехи, защото тя е и екологична, и 
социална, и се радвам, че има такъв огромен обществен интерес към нея, споделя Таня Георгиева, 
директор на областната организация на Българския червен кръст в Пловдив. Докато говорим с нея, в БЧК-
Пловдив вече изпразват първия контейнер със стари и ненужни дрехи на пловдивчани. "Включихме се в 
инициативата, за да не се изхвърлят тъкани в общите контейнери, да не замърсяват допълнително 
околната среда и да се използват отново текстилните материали от домовете ни. Не говорим само за 
дрехи втора употреба, но и за завивки, постелки, колани и чанти", разяснява Георгиева. Периодично 
текстилният "боклук" ще бъде събиран от специален транспорт, отново осигурен от Червения кръст, след 
което ще премине хигиенизация. Дрехите, които са в годно за употреба състояние, ще бъдат дарявани на 
пострадали от бедствени ситуации, а негодните за това одежди ще бъдат рециклирани. За да 
"изхвърлим" дрехи в тези контейнери, е нужно те  
да са прилежно опаковани в торбичка 
"С тази инициатива пренасяме немско ноу-хау у нас, тъй като моделът е приложен в Западна Европа 
преди 25 г. Той работи успешно в много държави и решихме, че е крайно време да реализираме такъв 
проект и у нас. Разхищение е толкова много ценни суровини да отиват на депата и да пораждат разходи 
вместо ценна добавена стойност да бъде връщана обратно в икономиката", казва Антон Гичев, 
ръководителят на проекта от страна на частната фирма. По думите му като част от проекта за пръв път у 
нас ще бъде изграден професионален кризисен резерв от дрехи, които ще бъдат сортирани според 
сезона, размера, пола и възрастта. "Така ще предоставяме целева помощ при бедствия - пожари, 
земетресения, наводнения и др. Ще даваме на бедстващия човек точния пакет от нужни дрехи. Досега 
даренията не бяха сортирани, а просто планини от дрехи, от които невинаги хората успяваха да си 
намерят нужното", коментира той. Гичев посочи, че Пловдив неслучайно е градът, в който са решили да 
поставят първите контейнери от кампанията. "Предстои Пловдив да бъде културна столица на Европа 
през 2019 г., а  
екологичното мислене и дарителството 
са част от живата култура на едно общество и показват докъде е стигнало развитието му", посочва Гичев. 
По думите му предстои разгръщане на кампанията в Града под тепетата и до седмица ще бъдат 
поставени още контейнери в няколко училища. "Имаме запитвания от цялата страна, много хора искат да 
се включат", споделя той. Заради големите логистични разходи обаче разпространението на 
контейнерите из България ще става по-бавно. Цената на един такъв метален контейнер е 400 евро. "В 
следващите 3 г. планираме да поставим 1000 контейнера в цялата страна. Ще покрием големите градове. 
До месец ще има контейнер и в София", издава плановете си Гичев. Той подчертава, че проектът е 
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самоиздържащ се и няма да бъдат използвани парите на данъкоплатците. "Една част от текстила, който е 
негоден за употреба, се предоставя на страни от Близкия изток и Африка за рециклиране и оттам си 
набавяме средства за финансиране на проекта", казва Гичев. По думите му немският опит показва, че там 
има незначителен брой набези на контейнерите от клошари, но са отчели, че рискът в България е по-
голям. Затова те ще бъдат поставяни предимно в защитени територии като дворове на Червения кръст, на 
супермаркети, училища, детски градини и корпоративни дворове. "Заради имиджовия ефект има интерес 
и от страна на заведения и корпорации със социална отговорност", казва той. Технологията обаче не 
позволява да се бърка в металния контейнер. "Клапата е така конструирана, че може да се прехвърлят 
чрез нея торби с дрехи навътре, но не може да се бръкне. Контейнерите се заключват и няма достъп за 
външни лица. На 95% риска сме го минимизирали", казва Гичев. По думите му кампанията е стартирала 
само от дни в Пловдив, но  
местните вече са приели присърце 
тази нова система за даряване на дрехи. "Бих искал да изкажа огромна благодарност на всички хора, 
които веднага подкрепиха новия модел и препълниха контейнерите за 4 дни. Не сме очаквали чак такава 
активност и сме много приятно изненадани. В понеделник веднага реагирахме и извозихме събраните 
текстилни продукти. Установихме, че предадените торби са в много добро състояние, добре затворени и 
без следи от злоупотреби с контейнерите - като например изхвърлени боклуци или злоумишлени други 
действия. Това е свидетелство за високата култура на българските граждани и за осъзнаването на 
необходимостта да не се разхищават ценни суровини", казва Гичев. По думите му за една памучна 
тениска са нужни около 5000 л вода - от времето, през което расте памукът, до производството и 
достигането до крайния потребител. "Затова е важно да връщаме суровините обратно в икономиката 
чрез рециклиране", казва Гичев. Ето защо, ако старите ви дрехи са годни за употреба, ги изхвърлете в 
контейнер от инициативата, за да отидат при бедстващ човек. А ако не са годни за употреба, пак ги 
изхвърлете в него, за да бъдат рециклирани и да създадат добавена стойност. 
 
 
Източник: e-novinar.com 
 

Заглавие: НАП продаде завод за метали за +3 млн. лв. 
 

Линк: http://e-novinar.com/news/%D0%9D%D0%90%D0%9F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-3-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2_4889177.html 
 

 
 

Текст: Близо 3 милиона и 200 хиляди лева спечели НАП "Пловдив" за бюджета от продажбата на Завода 
за металообработка в Пазарджик. 
Продадени са всички сгради към завода, както и цялото оборудване на предприятието, като всяка от 
машините е действаща, уточняват от приходната агенция в Пловдив. 
За нов производствен обект по европейски стандарт се очаква да бъде използвана направената 
инвестиция от новия собственик, който вече е превел сумата по сделката по сметката на НАП. 
Със средствата от продажбата ще бъдат погасени данъчно - осигурителни задължения на предишния 
собственик на имота. 
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Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинствата разполагат в столичния район "Красно 
село" 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/340162-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D
0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B2-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE.html 
 

 
 

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в 
столичния район "Красно село" на 12 март, съобщиха от компанията, която заедно със Столичната 
община организира разделното им събиране на територията на София. 
Пунктът ще бъде разположен в кв. "Хиподрума", на бул. "Цар Борис Трети" 41, на паркинга пред 
общинския културен институт "Красно село". Опасни отпадъци там ще могат да се предават от 8.30 до 
14.30 часа. 
Безплатно в мобилния пункт се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, 
лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време, 
след предварителна заявка на телефон 0700 11. 
 
 
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Деца окрадоха спортна площадка, пратиха я за скрап 
Жителите на "Красна поляна" смятат, че родителите им ги пращат 
 

Линк: http://www.dnes.bg/sofia/2016/03/09/deca-okradoha-sportna-ploshtadka-pratiha-ia-za-
skrap.295420 
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Текст: Новоизградена детска площадка в столичния квартал "Красна поляна" беше разрушена от... деца. 
Възможно е те да са били подтикнати от възрастни, които са решили, че могат да предадат металните 
части от съоръжението на вторични суровини.  
Мрежата, която обгражда площадката, е открадната. Липсват и цели железа.  
"Не можем да кажем дали децата от видеото са от нашия квартал. Проблемът е, че определени групи 
изпращат деца, защото така могат да се разминат безнаказано", заяви жена от квартала пред Нова тв, 
като допълни, че нейните съседи се страхуват да говорят.  
"Има задържани и възрастни, и деца за такива вандалски прояви. Има над 50-60 деца, с които работи 
Детската педагогическа стая. Лошото е, че зад тях стоят родители, които трябва да носят отговорност, че 
са ги пратили", изтъкна кметът на общината Иван Чакъров. 
Клипът по-долу бе публикуван първоначално в една от групите във Facebook на жителите на квартал 
"Красна поляна". Там коментиращите са категорични: Разрушилите новото спортно съоръжение са роми. 
 
 
Източник: slivenpress.bg 
 

Заглавие: ХВАНАХА КРАДЕЦ НА АНТИКИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ В НОВА ЗАГОРА 
 

Линк: http://www.slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/18258-
%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90-
%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%D0%A6-%D0%9D%D0%90-
%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-
%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%98-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98-
%D0%92-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90 
 

 
 

Текст: Криминалисти са задържали извършител на множество домови кражби на територията на град 
Нова Загора. 
От началото на годината криминално проявеният 39-годишен Г.С. от Нова Загора е извършвал кражби на 
вещи от бита, предмети с антикварна стойност и цветни метал от дворове и пристройки на частни домове 
в града. Г.С. е привлечен и разпитан в качеството му на обвиняем за извършените престъпления и спрямо 
него от Районен съд-Нова Загора е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" и е приведен в 
следствен арест в град Сливен. 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Удариха незаконна автоморга в Бела вода 
Друга в Батановци пък била с куп нарушения 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/397781 
 

http://www.slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/18258-%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90-%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%D0%A6-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%98-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98-%D0%92-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90
http://www.slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/18258-%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90-%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%D0%A6-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%98-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98-%D0%92-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90
http://www.slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/18258-%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90-%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%D0%A6-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%98-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98-%D0%92-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90
http://www.slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/18258-%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90-%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%D0%A6-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%98-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98-%D0%92-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90
http://www.slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/18258-%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90-%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%D0%A6-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%98-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98-%D0%92-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90
http://www.slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/18258-%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90-%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%D0%A6-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%98-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98-%D0%92-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90
http://www.slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/18258-%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90-%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%D0%A6-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%98-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%98-%D0%92-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%90
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Текст: Две автоморги са инспектирани вчера в условията на специализирана полицейска операция. В 
проверките са участвали полицейски служители, представители на РИОСВ и Инспекцията по труда в 
Перник, столични данъчни служители и отдел „Инспекторат” при община Перник. Контролните органи 
проверили площадка в пернишкия квартал „Бела вода” с управители Л.Н./36 г./ и 24-годишният Р.И.  
Оказало се, че автоморгата функционира незаконно, без съответните разрешителни за упражняване на 
дейност. Л.Н. е криминално проявен, познат с използване на неистински документи и акцизни стоки без 
бандерол. 
В град Батановци проверяващите инспектирали площадка за събиране и съхраняване на отпадъци, 
управлявана от 52-годишният Ю.Б. Там е установено, че има разрешение за ползване, но са констатирани 
множество нарушения на закона, изразяващи се в използване на по-големи площи от разрешените, не 
представени касова и отчетна книги и не издаване на фискални бонове. 
По двата случая са предприети административно-наказателни производства и работата продължава. 
 
 
Източник: m.tribali.info 
 

Заглавие: Издирват бандити, задигнали кабел 
 

Линк: http://m.tribali.info/bg/izdirvat-banditi-zadignali-kabel/ 
 

 
 

Текст: Полицията издирва крадци на кабели в Монтанско, съобщиха от МВР. Между 20 часа вечерта на 6 
март до 10 часа сутринта на следващия ден неизвестни апаши направили изкоп на пръст с дължина 15 
метра, дълбочина 1 метър и ширина 40 сантиметра. Така те извършили кражба на 3 кабела със сечение по 
4.5 см. Местопрестъплението се намира в землището на Монтана в местността Палековото. Кабелите са 
собственост на телекомуникационна компания. 
 
 
Източник: rousse.dir.bg 
 

Заглавие: Крадци на кабели отиват в затвора 
 

Линк: http://rousse.dir.bg/news.php?id=21933292 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 10  

  

 
 

Текст: Крадци на кабели отиват в затвора за близо 3 години. Те са извършили престъплението на 7 
септември миналата година.  
Двамата опитали да откраднат 160 метра меден телефонен кабел на стойност 6880 лева, собственост на 
БТК ЕАД, съобщава Топновини.бг. 
За целта се „въоръжили“ с метален лост - шестограм, с механизъм за външна щора, с три дълги текстилни 
колана и платнена лента, с електрическо фенерче, с чифт работни ръкавици, с две ножовки, с клещи тип 
„резачи" и с парче срязан проводник, както и с два автомобила.  
Двамата са се признали за виновни и са сключили споразумение с прокуратурата. 
Те са осъдени на 2 години и 10 месеца лишаване от свобода, които ще изтърпят в затвор от закрит тип, 
при първоначален строг режим. Приспаднато им е времето, през което са били задържани.  
Вещите, с които си послужили при опита за кражба, без колите, се отнемат в полза на държавата.  
Двамата трябва да платят и разноските по досъдебното производство по сметка на Областната дирекция 
на МВР в Русе. 
Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.  
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