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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Увеличава се показателят по бюджета на МОСВ за максимален размер на ангажиментите за 
разходи за 2016 г. 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234278/uvelichava-se-pokazatelyat-po-byudzheta-
na-mosv-za-maksimalen-razmer-na-angazhimentite-za-razhodi-za-2016-g.html 
 

 
 

Текст: Със сумата от 14 770 185 лв. правителството увеличи показателя за максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които МОСВ може да поема през 2016 г. Това съобщиха от правителствената 
информационна служба. Увеличението е във връзка със стартирането на задачи, финансирани чрез 
получен трансфер от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. 
Изпълнението на задачите ще се извършва до 2019 г., но предстои сключване на договори, т. е. поемане 
на ангажимент през 2016 г., което налага увеличение на показателя за настоящата година. 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Хасково извърши 114 проверки през април 
Издадено е едно наказателно постановление и са съставени 4 акта 
 

Линк: http://agro.bg/news/article58655.html 
 

 
 

Текст: Експертите от РИОСВ–Хасково провериха през април 111 обекта. Извършени са 114 проверки и са 
дадени 37 предписания за отстраняване на нарушения. Издадено е едно наказателно постановление и са 
съставени 4 акта. От наложените наказания, включително за предишни периоди, през март са постъпили 
4 431 лв. 
Съставени са 3 акта на оранжерии за производство на зеленчуци в Любимец и в Харманли, заради 
неизпълнение на задължителните собствени периодични измервания на изпусканите в атмосферния 
въздух замърсители. За непроведен задължителен собствен мониторинг на концентрацията на 
замърсители в отпадните води е съставен е акт и е издадено наказателно постановление за 500 лв. на 
Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в с. Гарваново, Хасковска община.  
Акцент в работата на РИОСВ – Хасково през април са извършените по заповед на министъра на околната 
среда и водите проверки за изпълнение на дадените на кметовете на 16-те общини на територията на 
Регионалната екоинспекция предписания за почистване на нерегламентирани сметища по поречията на 
реките и прилежащите им територии,  както и масираните проверки през месеца по заповед на 

http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234278/uvelichava-se-pokazatelyat-po-byudzheta-na-mosv-za-maksimalen-razmer-na-angazhimentite-za-razhodi-za-2016-g.html
http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234278/uvelichava-se-pokazatelyat-po-byudzheta-na-mosv-za-maksimalen-razmer-na-angazhimentite-za-razhodi-za-2016-g.html
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областния управител на Кърджали за проводимост на речните корита в извън урбанизираните територии 
в областта. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Кюстендил: Липсва решение относно изграждането на център за преработка на битови 
отпадъци за голяма част от общините в областта 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234292/kyustendil-lipsva-reshenie-otnosno-
izgrazhdaneto-na-tsentar-za-prerabotka-na-bitovi-otpadatsi-za-golyama-chast-ot-obshtinite-v-oblastta.html 
 

 
 

Текст: Липсва решение относно изграждането на център за преработка на битови отпадъци за голяма 
част от общините в Кюстендилска област. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил зам.-кметът на 
община Кюстендил Росица Плачкова. Тя посочи, че с обжалването на първата процедура по оценката за 
въздействие върху околната среда поставя общините пред невъзможност да изпълняват изискванията на 
законите. „Това води след себе си глоби за общините, което означава и за всеки един гражданин от тези 
общини, но няма никакво решение. Жалбите са абсолютно неоснователни, но решаването на проблема, 
който е от 2009 година, продължава де се бави”, заяви Росица Плачкова. Тя допълни, че общините, 
включени в местното сдружение, са лишени от това да имат център, който е изискуем по закон. Освен 
това се увеличават и отчисленията, които общините трябва да плащат заради липсата на такъв център. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: 1 млн. лева глоба заради провалено депо за отпадъци край Дупница 
Над 1500 жители се включиха в подписката срещу проекта 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/1-mln-leva-globa-zaradi-provaleno-depo-za-otpad%D0%B0ci-kraj-dupnica-
71174.html 
 

 
 

Текст: По около 1 милион лева годишно плащат общините Кюстендил и Дупница, а останалите 4 - Бобов 
дол, Сапарева баня, Невестино и Трекляно, наполовина от тази санкция от екоминистреството, за това, че 
в региона няма изграден център за преработка на битови отпадъци, коментираха от кметските екипи в 
двата града. 
"Ситуацията е почти патова, след като инициативният комитет "Бъдеще за Джерман" обжалва пред ВАС 
решението на административния съд в Перник, който отхвърли жалбата му срещу положителната оценка 

http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234292/kyustendil-lipsva-reshenie-otnosno-izgrazhdaneto-na-tsentar-za-prerabotka-na-bitovi-otpadatsi-za-golyama-chast-ot-obshtinite-v-oblastta.html
http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234292/kyustendil-lipsva-reshenie-otnosno-izgrazhdaneto-na-tsentar-za-prerabotka-na-bitovi-otpadatsi-za-golyama-chast-ot-obshtinite-v-oblastta.html
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за ОВОС, издадена от РИОСВ. Делото по обжалването е насрочено за април 2017 год. Дотогава казусът 
"регионално депо за отпадъци" остава замразен и няма да помръдне", отбеляза зам.-кметът на Дупница 
Красимир Георгиев. 
Според проекта бъдещата инсталация за депониране и преработка на отпадъците на тези общини от 
Кюстендилска област ще е върху терен от 170 декара при с. Джурман, който отстои от автомагистрала 
"Струма" на 200 м., на 150 м. от река Джерман и на 500-600 м. от селото. Над 1500 джерманци и от 
съседните села Усойка и Крайни дол се включиха в подписката срещу проекта, който според местните 
хора е в драстично нарушение на екоизискванията. 
Според съдебното решение комитетът трябва да плати и 1550 лева разноски по делото - те ще бъдат 
събрани от привърженици на комитета против депото, каза председателят му Борислав Тасков. 
Иначе самото депо ще струва към 32 мил. лева, предвидени по програмата "Околна среда". Това ще е 
третият провален проект за изграждане на депо за обработка на отпадъците в общините от Кюстендилска 
област - първият беше за около 50 мил. лева, в м. Точилото над Кочериново, но той беше спрян, след като 
се прецени, че малката община няма административен капацитет да го изгради. 
Вторият беше по българо-испански проект за около 20 мил. евро и трябваше да стане на терена на 
сегашното градско сметище край Дупница. Административни, финансови пречки и реакции на еколози 
спряха изграждането и на този обект. И деветте общини от областта ползват досегашните си сметища, 
чиито капацитет и срок за ползване вече е изтекъл. Оттам следват санкции на екоминистерството, което 
нарастват всяка година и ощетяват солидно общинските бюджети. 
 
 
Източник: sever.bg 
 

Заглавие: Жителите на Луковитско ползват ново депо за неопасни отпадъци от утре 
При установено изхвърляне на отпадъци на старото депо ще се налагат глоби в размер на 500 лв. 
 

Линк: 
http://sever.bg/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0
%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%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-
%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5_l.a_i.510498_r.2522.html 
 

 
 

Текст: Спира експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци в местността Голият връх, 
считано от 5 май, информират от общинската администрация в Луковит. Това става съгласно заповед 
№РД0202 на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен. 
Новото Регионално депо за неопасни отпадъци, което могат да използват всички жители на община 
Луковит, се намира над старото сметище. То е с работно време от 08:00 до 17:00 часа всеки работен ден. 
Безплатно се ползва системата за разделно събиране на отпадъци от домакинства, намираща се в депото. 
Без такса ще се събират градинските отпадъци, но трябва да се направи предварителна заявка на 
телефон: 0879 644 468. 

http://sever.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%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_l.a_c.23280_i.507634.html
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Глоба от 500 лв.ще бъде налагана на нарушители, които изхвърлят отпадъци на старото общинско депо, 
предупреждават от Общината. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Враца: Общината организира пролетното почистване на 14 май 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234152/vratsa-obshtinata-organizira-proletnoto-
pochistvane-na-14-may.html 
 

 
 

Текст: Община Враца организира пролетно почистване, което ще се проведе на 14 май (събота) от 9.30 
часа, съобщиха от пресцентъра на общината. В тази връзка се призовават всички граждани, фирми, 
училища, детски градини и неправителствени организации активно да се включат в инициативата. 
Необходимо е всяка група, която изяви желание, да уведоми за участието си и за територията или 
мястото, където ще почиства на тел. 092/62 25 86 или на сайта на Община Враца. 
Раздаването на чували и ръкавици на заявилите желание за участие ще се извършва от 11 до 13 май в 
кабинет № 8 на Община Враца. За нормалното провеждане на инициативата в града ще патрулират деца-
еколози, които ще оказват съдействие при необходимост за осигуряване допълнително на чували и 
ръкавици и обезпечаване своевременно на превоз на събраните отпадъци. Събраната смет от 
почистването трябва да се събира до контейнерите за битовите отпадъци или в чували до тях, с 
изключение на едрогабаритните такива. Желателно е използването на цветните съдове за разделно 
събиране на отпадъци по предназначение, а едрогабаритните отпадъци (дивани, канапета, фотьойли, 
санитарен фаянс, тоалетни чинии, матраци, дюшеци и др.) да се поставят до съдовете за битови 
отпадъци. Премахването на дървета и кастренето на клони да се извършва само след разрешение от 
отдел „Публична инфраструктура и околна среда” при Община Враца, съгласно Наредбата за изграждане 
и опазване на зелената система на територията на община Враца. 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Пpeз aпpил ca пoчиcтeни 19,5 дeкapa нeзaкoнни cмeтищa във В. Tъpнoвo 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/prez-april-sa-potchisteni-195-dekara-nezakonni-smetishta-vav-
v-tarnovo.html 
 

 
 

http://sever.bg/%D0%95%D0%BA%D0%BE/19-5-%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8_l.a_c.182849_i.509902.html
http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234152/vratsa-obshtinata-organizira-proletnoto-pochistvane-na-14-may.html
http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234152/vratsa-obshtinata-organizira-proletnoto-pochistvane-na-14-may.html
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/prez-april-sa-potchisteni-195-dekara-nezakonni-smetishta-vav-v-tarnovo.html
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/prez-april-sa-potchisteni-195-dekara-nezakonni-smetishta-vav-v-tarnovo.html
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Текст: 19,5 дeкapa нeзaкoнни cмeтищa ca пpeмaхнaти във Вeликo Tъpнoвo пpeз aпpил. Въpхy пoчиcтeнитe 
плoщи ca пpoвeдeни peдицa дeйнocти пo peкyлтивaция нa тepитopиитe. Пpeз мaй пpoдължaвa 
пoчиcтвaнeтo нa нepeглaмeнтиpaни cмeтищa и в дpyги нaceлeни мecтa. 
Общинa Вeликo Tъpнoвo ce oбpъщa към вcички гpaждaни c aпeл дa пpoявят paзбиpaнe и дa cпaзвaт 
пpaвилaтa пpи изхвъpлянe нa битoви oтпaдъци. Създaвaнeтo нa нeзaкoнни cмeтищa aнгaжиpa 
oбщecтвeни pecypcи, кoитo бихa мoгли дa бъдaт инвecтиpaни в блaгoycтpoявaнe и пoдoбpявaнe 
ecтeтичecкия и фyнкциoнaлeн вид нa Вeликo Tъpнoвo и нaceлeнитe мecтa. 
 
 
Източник: kanal6.bg 
 

Заглавие: Криминалисти задържали трима мъже за кражба на цветни метали 
 

Линк: http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/17783-
%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8 
 

 
 

Текст: В началото на месец март е получен сигнал за извършена кражба на телефонен кабел, свързващ 
квартал "Дебелата курия" и град Сливен. Нанесената щета е на стойност около 2000 лева. След 
проведените оперативни действия от служители на сектор “Криминална полиция” и участък “Надежда” 
извършителите са установени и задържани. Те са криминално проявените И.Т.(42г.), Ю.Х.(31г.) и 
Д.А.(24г.). Работата по документирането и разкриване на цялостната престъпна дейност на четиримата 
продължава. 
 
 
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Кражба на кабели остави столични квартали без ток 
Посегателството предизвика пожар в проходим инсталационен колектор 
 

Линк: http://www.dnes.bg/sofia/2016/05/04/krajba-na-kabeli-ostavi-stolichni-kvartali-bez-tok.301402 
 

 
 

Текст: Кражба на медни кабели остави без електрозахранване за 2 часа 1800 домакинства в „Зона Б 19“, 
„Зона Б 5“, ж.к. “Сердика“ и ж.к. „Разсадника“ в столицата. Още 300 потребители от същия район бяха с 

http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/17783-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/17783-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/17783-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/17783-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/17783-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/17783-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://www.dnes.bg/sofia/2016/05/04/krajba-na-kabeli-ostavi-stolichni-kvartali-bez-tok.301402
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прекъснато електроподаване в продължение на 5 часа, съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ България. 
Поредно посегателство над съоръжения на ЧЕЗ Разпределение България вчера предизвика пожар в 
проходим инсталационен колектор 
"Въпреки сериозните поражения екипите на ЧЕЗ се справиха бързо и успяха в кратки срокове да 
възстановят електрозахранването на засегнатите клиенти. Работата по отстраняване на щетите обаче ще 
продължи още дълго. Освен човешкия ресурс, който ще отделим, в подмяната на кабелите ще е 
необходимо да инвестираме 25 000 лева. За съжаление не можем да компенсираме неудобството на 
клиентите, които останаха без ток", каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ 
Разпределение България. 
ЧЕЗ противодейства според възможностите си на кражбите на съоръженията от електроенергийната 
инфраструктура. За да се постигнат желаните резултати обаче са необходими законодателни промени, 
по-строги наказателни мерки и по-стриктен контрол от страна на компетентните органи.  
Компанията призовава посегателствата над елементи от инфраструктурата да бъдат третирани като 
престъпления срещу националната сигурност. 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Съдят 7 човека от Казанлък за кражба на акумулатори 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-21113.html 
 

 
 

Текст: Районна прокуратура-Казанлък внесе в съда обвинителен акт срещу седем лица за извършена 
кражба в условията на съучастие и след разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – 
престъпление по чл.195 ал.1 т.3 и 7 във връзка с чл.194 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 във връзка с чл.28 ал.1 
във връзка с с чл.63 ал.1 т.3 от Наказателния кодекс. 
Обвиняемите Асен А., на 24 г., Александър А, на 26 г., Атанас К. на 25 г., Д. Ф. на 17 г., Р. М., на 17 г., С. Ф., 
на 16 г., и М. М., на 17 г., всички от Казанлък, са предадени на съд за това, че на 11 ноември 2013 г. 
отнели 4 броя акумулатори за камиони от фирма в гр. Казанлък. Обвиняемите влезли в сградата, като 
разбили входната врата на помещение и извършили кражба на съхраняваните там акумулатори на обща 
стойност 1152лв.. 
Отнетите вещи те предали в пункт за вторични суровини, като получената сума от 146 лева разделили 
помежду си. Четирима от извършителите са действали в условията на рецидив, а трима от 
непълнолетните са били осъждани с наказание „пробация“. 
Предстои Районен съд-Казанлък да насрочи първо заседание по делото. 
 
 
Източник: press.mvr.bg 
 

Заглавие: Полицаи от Шумен задържаха трима мъже, извършили кражба на кабели 
Те са заподозрени за кражба на 660 метра проводници от района на паметник в Добрич 
 

Линк: https://press.mvr.bg/NEWS/news160504_01.htm 
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Текст: Малко преди 6.30 часа вчера, край село Градище полицаи от Шумен спрели за проверка товарен 
автомобил Мерцедес ” с чужди регистрационни номера, в който пътували двама мъже. Водачът опитал 
да осуети проверката, но патрулен автомобил го спрял. Като видял полицаите, шофьорът на движилия се 
зад буса джип, също с чужда регистрация, бързо поел по близкия черен път. Скоро обаче джипът 
заседнал и последвало задържането на водача. При извършения на място оглед е установено, че в 
автомобилите има немалко количество кабели.  
В полицейския арест в Шумен за срок до 24 часа са задържани Н.К./37г./, Г.П./37г./ и В.К./33г./ за 
престъпление по чл. 195 ал. 1 от НК. И тримата са от област Плевен. Изяснено е, че същата нощ в Добрич 
неизвестни извършили кражба на около 660 метра проводници от бул. “25-ти Септември” в района на 
паметника “Хан Аспарух”.  
Изяснява се съпричастността на задържаните към тази и други кражби на  проводници на територията на 
Североизточна България. 
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