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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Приет е планът за управление на Национален парк „Централен Балкан” 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4168 
 

 
 

Текст: Правителството прие плана за управление на Национален парк „Централен Балкан”. Той бе 
подложен на обществено обсъждане и получи пълна подкрепа от обществеността. 
 „Централен Балкан“ е една от емблематичните и най-ценни защитени територии в България и в Европа. 
Обявен е за Народен парк със заповед на министъра на околната среда през 1991г. „с цел да се запазят 
завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово 
разнообразие“. На неговата територия са разположени девет строги резервата с обща площ 20 019 
хектара – Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Козя стена, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и 
Стара река. Първите четири от тях са част от Световната мрежа от биосферни резервати по програмата 
„Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Националният парк и осем от неговите резервати са и в списъка на 
представителните защитени територии на ООН. В парка са представени 29 типа природни местообитания, 
от тях пет типа са приоритетни за опазване. 
Планът за управление на Национален парк „Централен Балкан“ определя  целите на управлението на 
защитената територия. С прилагането му ще се осигури опазването и поддържането на екосистемите и на 
видовете от флората и фауната, на природните местообитания и видовете с национална и международна 
консервационна значимост. Планът дава възможност за извършване на научни, образователни и 
възстановителни дейности и създава условия за устойчиво ползване на природните ресурси и развитие 
на природосъобразен туризъм. Изпълнението му дава възможност и за устойчиво развитие на местните 
общности. С него се обособяват пет функционални зони – „Резервати“, „Ограничено човешко 
въздействие“, „Многофункционална“, „Природосъобразен туризъм“ и „Инфраструктура“. С плана се 
ограничава новото строителство на хижи, хотели и други места за настаняване, но се допуска 
реконструкцията и модернизацията на съществуващата инфраструктура и сграден фонд. 
В многофункционалната зона е предвидено устойчиво ползване на пасища и други природни ресурси. 
Планът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии и Наредбата за 
разработване на плановете за управление на защитените територии. Съобразен е със съвременните и 
утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Актуализират се таксите за добив от защитени територии изключителна държавна собственост 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4167 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4168
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Текст: Нова тарифа за таксите при бране на гъби и диви плодове, както и за ползване  на дървесина и 
паша в защитените територии изключителна държавна собственост, прие Министерският съвет. С 
промените се цели таксите да бъдат изравнени с тези на общинските и пасищата от Държавния поземлен 
фонд. 
През последните 15 години цените на природни ресурси извън  Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и 
„Централен Балкан“ нараснаха значително. Това доведе до прекомерното им ползване в защитените 
територии. В същото време разходите на държавните структури за съхраняването и възпроизводството на 
природните дадености, както и за провеждане на необходимите процедури за предоставянето им за 
ползване, превишават значително приходите от такси. 
С новата тарифа се защитават интересите на държавата като се компенсират извършените 
административни и материални разходи. Променят се критериите за заплащане на таксите за паша. Те ще 
се определят на декар и според броя на пашуващите животни. По нов начин ще се плаща и за добив на 
сено – не на кг, както досега, а върху единица площ.  
Промените в тарифите няма да доведат до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа обяви конкурс за 
изпълнителен директор 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4166 
 

 
 

Текст: Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ) набира кандидатури за 
изпълнителен директор на РЕЦ. Конкурсът  е отворен за всички заинтересовани кандидати, които 
отговарят на изброените долу условия, като не са необходими правителствени номинации от страните по 
Хартата на РЕЦ. Конкурсът е публикуван на уебсайта на РЕЦ  http://www.rec.org/positions. 
Основните изисквания към кандидатите са: 
-  Минимум 10 опит в управлението и / или развитието на политики, свързани с околната среда и 
устойчивото развитие, включително в международна среда, по-специално в Централна и Източна Европа 
и Турция. 
-  Минимум 10 години опит на ръководно ниво в публичната администрация или като ръководител / 
директор в известна, за предпочитане многостранна организация, фокусирана върху въпроси, свързани с 
околната среда и устойчивото развитие. 
-  Задълбочено разбиране и за предпочитане личен опит в управлението на проектно-базирана 
организация с ограничени собствени ресурси. 

http://www.rec.org/positions
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-  Доказан опит във формулирането и прилагането на организационни визии и стратегии на високо ниво; 
- Задълбочени познания по въпросите на околната среда и устойчивото развитие и въздействието им 
върху заинтересованите страни, в т.ч. правителства, неправителствени организации, бизнеса и 
обществеността. 
-  Познаване на законодателството, политиките и стратегическите насоки на ЕС в областта на околната 
среда и устойчивото развитие, в т.ч. връзките с процеса по присъединяване към ЕС. 
- Познаване на настоящите инициативи и проекти в региона на Централна и Източна Европа. 
- Отлични умения за привличане на финансова помощ, с доказани знания относно финансовите 
инструменти на ЕС и други донори. 
- Ефективни и доказани презентационни и комуникационни умения. 
- Доказани дипломатически и преговорни умения със задълбочено разбиране на международните 
процеси, свързани с околната среда и устойчивото развитие. 
- Доказан опит в изграждането на партньорства и мрежи от контакти. 
- Доказани умения и опит по развитие на проекти, включително проекти на стойност над 1 милион евро. 
- Отлично владеене на английски език. Владеенето на други езици на страни от региона е предимство. 
- Отлични умения за писане и компютърна грамотност. 
- Високо ниво на инициативност и възможност за работа под напрежение. 
- Изисква се висше образование в област, свързана със сферата на дейност на РЕЦ. 
Кандидатурите се приемат по електронна поща в срок до 5 април 2016 г. 
Съгласно чл. 4.3. на Хартата на РЕЦ, след разглеждането на всички кандидатури Бордът на директорите 
ще избере и назначи изпълнителен директор. България няма свой представител в Борда на директорите. 
Предвижда се новият изпълнителен директор на РЕЦ да започне работа през месец май 2017 г. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Благоевград трябва да върне над 2,3 млн. лв. на МОСВ 
Общината надвзела 2,3 млн. лева за ремонта на водния цикъл 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/blagoevgrad-trqbva-da-v%D0%B0rne-nad-2-3-mln-lv-na-mosv-68477.html 
 

 
 

Текст: Община Благоевград е надвзела сумата от 2 349 000 лв. за реконструкцията и рехабилитацията на 
ВиК-мрежата в кварталите „Струмско”, „Грамада” и „Баларбаши”. Проектът е стартирал през 2009 г. и е 
завършен следващата година по времето на кмета Костадин Паскалев. Сега тези пари, отпуснати по ОП 
„Околна среда”, трябва да се върнат в МОСВ, тъй като изтече програмният период. 
„Проблемът е, че тази сума не е върната навреме, а е изразходвана. Рано или късно обаче идва момент, в 
който трябва да се плати. Големият въпрос е: Защо не са върнати в МОСВ тези пари? Даден е аванс на 
общината тогава, тъй като прогнозната сума на проекта е била 17 335 768 лева, авансът е процент от нея. 
По-късно реалната стойност се оказва по-ниска - 9 747 320 лева. Така и не е върната разликата от 
тогавашното ръководство на общината”, обясни кметът Атанас Камбитов. 
Тези пари останали като дълг на община Благоевград. В момента кметството оспорва размера на дълга 
към МОСВ. „Ще искаме и разсрочване на изплащането на парите. Защото да дадем 2,3 млн. лв. наведнъж 
ще е тежък удар по инвестиционната ни програма, много проекти ще останат нереализирани”, обясни 
градоначалникът. 
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Източник: rodopismolian.blogspot.bg 
 

Заглавие: РИОСВ към кметовете: Проверки за сметища по всички пътища! 
 

Линк: http://rodopismolian.blogspot.bg/2016/03/blog-post_63.html 
 

 
 

Текст: До 9 май кметовете на всички смолянски общини трябва да извършат проверки на общинските 
пътища и прилежащите територии в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания. 
Предписанията са дадени от Екоинспекцията в Смолян, съобщиха от РИОСВ. При наличие на сметища, 
местните управници трябва да организират почистването им.  
След изтичане срока на предписанията, ще бъдат извършени теренни проверки от експерти на 
инспекцията. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети 
административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда, в размер от 
2000 до 20 000 лв., посочиха от РИОСВ. 
 
 
Източник: plovdivglas.bg 
 

Заглавие: Христо Даново грейна чисто, изнесоха 30 тона отпадъци от замърсената поляна 
 

Линк: http://www.plovdivglas.bg/139392/hristo-danovo-grejna-chisto-iznesoha-30-tona-otpadci-ot-
zamr.html 
 

 
 

Текст: Поляната край Христо Даново, която бе превърната в сметище грейна чиста и спретната след 
публикация в "Марица". Две седмици по организация, създадена от община Карлово и кметството в 
селото фирма "Чистота" и временни работници от Христо Даново чистят битовите отпадъци, които бяха 
засипали терена с площ близо 30 декара. 
Досега от там са извозени 15 камиона с боклуци, на всеки курс се изнасяха поне по два тона отпадъци, 
заяви заместник кметът по екология, природни ресурси и икономическо развитие инж. Стойо Карагенски. 
В същото време седем работници към кметството в селото, както и доброволци от ромската махала 
събират боклуци в найлонови чували. 
Битовите отпадъци от поляната край Христо Даново се изнасят и депонират в регионалното сметище край 
Карлово. Целият терен от близо 30 декара общинска и частна земя вече чист. 
По повод нерегламентираното сметище в Христо Даново вече двукратно идват проверки от РИОСВ. 
Инспекторът не можа да познае почистената поляна на мястото на предишното сметище, твърдят жители 
на Христо Даново. 

http://rodopismolian.blogspot.bg/2016/03/blog-post_63.html
http://www.plovdivglas.bg/139392/hristo-danovo-grejna-chisto-iznesoha-30-tona-otpadci-ot-zamr.html
http://www.plovdivglas.bg/139392/hristo-danovo-grejna-chisto-iznesoha-30-tona-otpadci-ot-zamr.html
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Вече са поставени няколко табели, с които се забранява замърсяването на района, заяви кметът на Христо 
Даново Акиф Каратабан. От утре той ще изпраща по два три пъти на ден работници от програмата за 
временна заетост, които да наглеждат дали някой не изхвърля отново боклуци там. 
Проблемът със замърсената поляна край Христо Даново излезе наяве, след като 37 годишният Мариян 
Николов от селото се оплака, че районът край къщата му се е превърнал с опасно и пълно със зарази 
място, а също и че се бои за здравето на шетмесечното си бебе. 
Офанзивата с чистенето на нерегламентираните сметища продължава. Вчера от Мраченик, най-малкото 
населено място в Карловска община, бяха извозени близо пет тона боклуци. Да се чуди човек как селце, в 
което няма и сто жители се генерират толкова отпадъци, коментираха експерти. 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Кюстендилци алармираха: Улиците „Цар Петър” и „Петър Ников” се превърнаха в сметище, 
котки и клошари разнасят отпадъците 
36-годишната детска учителка Славка Димитрова: Вземете мерки, миризмата е нетърпима 
 

Линк: 
http://viaranews.com/2016/03/23/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D
0%BB%D1%86%D0%B8-
%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B0%D1%80/ 
 

 
 

Текст: Главни кюстендилски улици се превърнаха в сметища. Клошари, кучета и котки разнасят 
непочистените отпадъци навсякъде, оплакаха се кюстендилци на редакционните телефони. Миризмата е 
силна и непоносима, сигнализираха граждани. Наш екип провери на място сигнала. 
Улиците, които са превърнати в сметища, са „Цар Петър” в квартал „Бузлуджа”, в района на 16-етажните 
блокове, и улица „Петър Ников” в района на квартал „Запад”. Отпадъците се разнасят навсякъде от 
вятъра, клошарите и животните из града. Миризмата е доста силна, неприятна и остра, защото се усеща 
отдалеч. В непосредствена близост до отпадъците се намират жилищни комплекси, детска площадка и 
магазин за хранителни стоки, оплакаха се кюстендилци. Боклукът и непочистените контейнери за смет 
предизвикват възмущение в преминаващите покрай тях граждани. 
„36-годишната детска учителка Славка Димитрова отбеляза: „Миризмата около контейнерите за смет е 
нетърпима. Навсякъде се веят отпадъци, като се започне от найлонови торбички и се стигне чак до цели 
чували и кашони, пълни със смет. Дано се вземат мерки и улиците да се изчистят по-скоро”. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Местните парламентаристи се събраха на десето заседание в Ценово  
770 тона отпадъци, изхвърлили жителите на общината през 2015-а 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/bulgaria/mestnite-parlamentaristi-se-s%D0%B0braha-na-deseto-zasedanie-v-
cenovo-68460.html 

http://viaranews.com/2016/03/23/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B0%D1%80/
http://viaranews.com/2016/03/23/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B0%D1%80/
http://viaranews.com/2016/03/23/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B0%D1%80/
http://viaranews.com/2016/03/23/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B0%D1%80/
http://www.kmeta.bg/bulgaria/mestnite-parlamentaristi-se-s%D0%B0braha-na-deseto-zasedanie-v-cenovo-68460.html
http://www.kmeta.bg/bulgaria/mestnite-parlamentaristi-se-s%D0%B0braha-na-deseto-zasedanie-v-cenovo-68460.html
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Текст: Отчет за изпълнение на „Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община 
Ценово за 2015 г.“, която е неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда, беше 
одобрен на сесия в община Ценово. Беше отчетено, че във всички населени места е въведено 
организирано сметосъбиране. 
Сметта се извозва на единственото функциониращо депо за неопасни битови и строителни отпадъци в 
Бяла, която периодично се запръстява. Само за миналата година жителите на общината са изхвърляли 
повече от 770 тона отпадъци. 
Любопитен е фактът, че в сравнение с предходни години количеството на извозената смет намалява 
значително. От една страна това се дължи на тенденцията за постоянно намаляване на жителите в 
малките села. 
Друг фактор е и започналото повсеместно разделно събиране на отпадъци. Софийската фирма 
„Екоколект“ е разположила жълти и зелени контейнери за пластмасови, хартиени, метални и стъклени 
опаковки. 
За да се оптимизира почистването в селата са разположени допълнително 200 поцинковани кофи и 18 
контейнери с вместимост от 1100 литра. За новите съдове Общината е заплатила 20 025 лева. Според 
изнесените данни в селата на община Ценово има 2577 метални кофи и 74 контейнера тип „Бобър“. 
Зелените площи в населените места се стопанисват от Общината. За парковете и градините се грижат 
работници, наети по програмите за временна заетост. Редовното поддържане на парковите площи и 
градини допринася за по-добра околна среда и хармоничното изграждане на селищата. 
Общинските съветници приеха без никакви забележки годишният доклад за изпълнението на Плана за 
регионално развитие на община Ценово за периода 2014-2020 година. Местните парламентаристи 
гласуваха и предложените корекции в бюджета на общината и в Наредбата за общинска собственост за 
отдаване под наем на земеделски земи – пасища и мери. 
 
 
Източник: oborishte.bg 
 

Заглавие: 22 нерегламентирани сметища са почистили служителите на ОП „Чистота” 
 

Линк: http://oborishte.bg/22-
%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: 22 нерегламентирани сметища са почистили служителите на ОП „Чистота” за 2015 година, сочи 
справка от отчета на общинското предприятие, изготвен от управителя Тодорка Немска. Дейностите по 
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сметосъбиране и сметоизвозване, както в Панагюрище, така и в осемте села на общината, са се 
осъществявали по предварителни изготвен график. 
За град Панагюрище честотата на извозване на битовите отпадъци е два пъти седмично, в някои 
централни райони и по-често, а за останалите населени места два пъти в месеца. Миенето на улици и 
площади в Панагюрище се е извършило в периода 24.03-23.09.2015 година, като ежедневно са оросявани 
улици в централната градска част и улици с натоварено движение. Поддържането на териториите за 
обществено ползване се е осъществявало чрез машинно и ръчно метене. 
От отдел „Зелено строителство” през 2015 година са извършени дейностите косене на тревни площи, 
поддържане и поливане на цветните площи и дървесните видове, подрязване и окопаване на храсти, 
засаждане на дървета, благоустрояване на тревни площи. Засадени са 33 дървета от вида кълбовидна 
акация, 15 чинара и 1-ин кълбовиден шестил, сочи още отчетът. 
 
 
Източник: e-79.com 
 

Заглавие: Община Сандански и кметството в Кашина организират еко акция за почистване на селото 
 

Линк: http://e-79.com/news-96837.html 
 

 
 

Текст: Цялото село Кашина, община Сандански и местността около него ще бъдат почистени в събота - 26 
март 2016 г. Еко акцията е по повод настъпването на пролетта, предстоящите великденски празници и 
необходимостта от облагородяване и почистване на района, където на места са се образували малки 
нерегламентирани сметища. 
Почистването е включено и в Общинския план за младежта в община Сандански за 2016 г. за превенция 
на негативни социални явления и предстои да бъде гласуван от Общински съвет – Сандански. 
В съботната акция ще се включат част от ръководството на община Сандански, кметският наместник на 
Любовище и Кашина Борислав Арнаудов, жители на селото и ученици от ЗПГ „Климент Тимирязев” и еко 
клуба от Гимназия „Яне Сандански”. Община Сандански ще осигури на учениците транспорт до село 
Кашина, ръкавици, чували, лека закуска и отличителни тениски за участващите в почистването на селото и 
района. 
 
 
Източник: pik.bg 
 

Заглавие: Задържаха мъж и жена в Бургас за незаконна търговия с черни и цветни метали 
 

Линк: http://pik.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news507146.html 
 

http://pik.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news507146.html
http://pik.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news507146.html
http://pik.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news507146.html
http://pik.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news507146.html
http://pik.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news507146.html
http://pik.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news507146.html
http://pik.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news507146.html
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Текст: Специализирана полицейска операция е проведена вчера на територията на бургаския кв. 
„Победа“. В съвместните действия са участвали служители на отдел „Икономическа полиция“, на сектор 
„Специализирани полицейски сили“ и криминолози. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. 
В хода на акцията полицаите извършили проверка в частен дом, обитаван от 30-годишната М.В. и К.К. на 
32 г., и двамата криминално проявени, жители на Бургас. В жилището са открити множество черни и 
цветни метали, електронни кантари, както и водена тетрадка със записки относно данни за изкупуваните 
метали и платени суми. На М.В. и К.К. е съставен констативен протокол за извършваната 
нерегламентирана дейност с черни и цветни метали. От дома на мъжа и жената са иззети и дебитни 
карти на други лица заедно с ПИН-кодове, златни накити с тегло над 200 грама, както и множество 
разписки за заложено злато в различни заложни къщи на територията на Бургас. 
По случая е образувано досъдебно производство. Действията на разследващите продължават. 
 
 
Източник: plovdiv-online.com 
 

Заглавие: Село остана без ток след кражба на кабели 
 

Линк: http://www.plovdiv-online.com/region/item/75077-selo-ost%D0%B0n%D0%B0-bez-tok-sled-
kr%D0%B0jb%D0%B0-n%D0%B0-k%D0%B0beli 
 

 
 

Текст: Кабели са били откраднати от електропреносната мрежа на село Драгомир. 
Сигналът е подаден вчера сутринта в РУ – Труд. 
Според информацията, от 8 междустълбия в населеното място са срязани общо 300 метра проводници. 
Образувано е досъдебно производство срещу неизвестен извършител.  
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