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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева участва в среща на Вишеградската четворка 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4330 
 

 
 

Текст: Министър Ивелина Василева участва в среща на министрите на  околната среда на страните от 
Вишеградската четворка, заедно с България и Румъния. Тя се провежда в гр. Леднице, Чехия на 12 и 13 
май 2016г. 
Чехия  като председател на Вишеградската четворка постави темата за постоянните заплахи за 
биологичното разнообразие, които се дължат на разрастването на градовете, въздействието на 
земеделието, замърсяването, инвазивните видове и климатичните промени, които са причина за загубата 
на видове и местообитания. Целта е обмен на мнения и намиране на възможни начини за по-добра 
координация на територията на Централна и Източна Европа. 
Министрите обменят и опит от националните си програми за борба със засушаванията. Разглеждат се още 
предприетите мерки на национално и европейско ниво за запазване на водните ресурси, преодоляване 
на кризите във водоснабдяването и осигуряване на вода за напояване. Другa темa на срещата 
e  кръговата икономика.  По пакета „Кръгова икономика“ министрите обсъждат необходимостта от 
сътрудничество между държавите и Европейската комисия в посока изготвяне на проучвания, прогнози и 
инструменти за оценка на въздействията върху макроикономическите показатели, 
конкурентоспособността и функционирането на Единния вътрешен пазар. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: 122 обекта провериха през април експерти на РИОСВ – Велико Търново 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1574982 
 

 
 

Текст: Експертите на РИОСВ извършиха 123 проверки в 122 обекта на територията на Великотърновска и 
Габровска област. В резултат са издадени 18 предписания. 
66 проверки са направени във връзка с изтичането срока на предписанията до кметовете на общини за 
почистване на отпадъци от речните корита и общинската пътна мрежа и прилежащите им територии. 
Проверени са реки, дерета и  участъци от общинската пътна мрежа на 14-те общини, попадащи в обхвата 
на РИОСВ – Велико Търново. Проверките установиха, че предписанията са изпълнени в посочения срок. 
Не са констатирани нерегламентирани замърсявания на речните корита и общинската пътна мрежа с 
отпадъци.  
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През април са направени и 12 комплексни проверки на обекти в общините  Габрово (7), Севлиево (2) и по 
една в общините Велико Търново, Елена и Павликени. На седем от обектите са издадени 12 предписания 
за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.  
 
 
Източник: infopleven.com 
 

Заглавие: 103 проверки и 22 предписания през април от РИОСВ – Плевен 
 

Линк: http://infopleven.com/103-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-
%D0%B8-22-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D1%82/ 
 

 
 

Текст: Експертите на РИОСВ – Плевен направиха 103 проверки в 84 обекта през април, съобщават от 
Инспекцията. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 22 предписания. 
За предотвратяване на административни нарушения, свързани с опазването на околната среда през 
месеца са приложени две принудителни административни мерки (ПАМ): на „Топлофикация – Плевен“ 
ЕАД, за предотвратяване експлоатацията на Парогенератори № 4 и № 5, във връзка с непостигнати норми 
на емисии за големи горивни инсталации и на „Нафтекс Петрол“ ЕООД, като оператор на 16 резервоари 
на територията на „Петролна база Плевен“. 
Във връзка със започване на работата на Регионалния център за управление в Луковит са издадени 
заповеди за преустановяване експлоатацията на 4 общински депа в общини Луковит, Ябланица и Червен 
бряг. 
За непроведени в срок собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите във въздуха са издадени 3 
наказателни постановления. Три са и наложените глоби на физически лица, на обща стойност 600 лв. 
Прекратена е текуща санкция на мебелно предприятие „Велга“ ООД в Ловеч, поради временно спиране 
експлоатацията на котли с наднормени емисии. Наложена е и една текуща санкция на „Кондов 
екопродукция“ ЕООД за замърсяване на воден обект на стойност 3234 лв. 
 
 
Източник: pa1.bg 
 

Заглавие: РИОСВ съставя акт на кмета на Лесичово за непочистена община 
 

Линк: http://pa1.bg/oblast-pazardjik/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE/ 
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Текст: Приключиха проверките на РИОСВ за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци в 
речните легла и прилежащи територии в област Пазарджик. 
В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите от 4 февруари тази година РИОСВ 
уведоми кметовете на всички общини да предприемат мерки за недопускане на зъмърсявания с 
отпадъци, включително на речните легла и прилежащи територии, както и мерки за почистване, ако 
такива са допуснати до края на месец март. 
В периода от 29 март до 5 май, екипи от експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха 33 проверки на 
поречията на реките Марица, Пишмишка, Крива река, Тополница, Луда Яна и притоците й – Елшишка, 
Панагюрска Луда Яна, Мареш и Банска Луда Яна, на реките Равногорска, Умишка, Розовска, Стара река, 
Чепинска, река Еленка, Яденица, Бяла, Новомахаленска, Луда, Доспатска, Пиздица и Мътница. За 
почистване на установени замърсявания са дадени 19 предписания. 
До края на март общините Батак, Стрелча, Ракитово, Пещера, Панагюрище, Сърница и Брацигово са 
извършили проверки за наличие на нерегламентирани сметища или замърсявания с отпадъци на речните 
легла и прилежащите територии на реките и са организирали почистването им. Постигнати са добри 
резултати и не са констатирани замърсявания в общините Стрелча, Пещера, Брацигово и Ракитово, а при 
останалите – Пазарджик, Батак, Панагюрище и Сърница има малки пропуски. За неизпълнено 
предписание да организира почистването на нерегламентирани замърсявания в териториалния обхват на 
община Лесичово, на кмета на общината ще бъде съставен акт за установено административно 
нарушение на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. 
В сравнение с 2015 год. са извършени повече проверки, но са констатирани по-малко нарушения и по-
малко неизпълнени предписания за почистване на речните легла. В периода от една година между двете 
кампании се забелязва значително по-добра работа от страна на общините в опазването и почистването 
на реките на тяхна територия. Констатирани са трайни резултати – недопускане на нови замърсявания на 
вече почистени през миналата година терени. На много от местата със замърсявания през 2015г., тази 
година такива не са установени. Мерките, предприети от общините, дават добри и трайни резултати. 
 
 
Източник: bulnews.bg 
 

Заглавие: Взрив разтърси завод за рециклиране на отпадъци, има жертви 
 

Линк: http://www.bulnews.bg/article/261798 
 

 
 

Текст: Експлозия избухна в завод в югозападната част на Франция. Това съобщава телевизионният канал 
BFM, позовавайки се на източник от полицията. 
Инцидентът е станал в 11 часа местно време в предприятие за преработка на отпадъци край град Байон. 
Първоначално е избухнал един силен взрив, последван от два по-слаби.  
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По предварителни данни причина за експлозията може да е газова бутилка.  
Към момента се съобщава за двама загинали и трима ранени. На мястото работят спасители и екипи на 
пожарната.  
Обстоятелствата около инцидента се изясняват 
 
 
Източник: 3e-news.net 
 

Заглавие: Асоциацията по рециклиране хареса промените в закона за управление на отпадъците 
 

Линк: http://3e-
news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D1%81%D0%BE%
D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5_48047 
 

 
 

Текст: Българска асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя одобрения от Министерския съвет проект на 
Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и го определя като 
стъпка в подкрепа на устойчивото развитие на рециклиращия сектор в страната. Това се казва в 
становище на асоциацията. С голяма част от промените се намаляват административната и финансова 
тежест за бизнеса и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора, смятат 
представителите на БАР. 
Според тях такива предложения са намаляването на банковите гаранции за извършване на дейности с 
метални отпадъци от 25 хил. лв. на 5000 лева, намаляването на някои санкции, изравняването на част от 
изискванията към дейностите с вторични суровини, като например еднакви банкови гаранции за част от 
металосъдържащите отпадъци, каквито са отпадъците от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязлото от 
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезлите от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС), както и преместването на пунктовете за вторични суровини в промишлени или 
складови зони. 
БАР изцяло подкрепя и предоставената в проектозакона възможност отпадъци от домакинствата да могат 
да се предават на всички възможни частни и публични субекти. По този начин се постига равен достъп до 
отпадъците, който е от изключително значение за адекватното снабдяване на пазара с вторични суровини 
и ще допринесе за устойчивото развитие на рециклирането. 
Положителен характер имат и измененията, които намаляват административната тежест при 
разрешителните и регистрационни режими за извършване на дейности с отпадъци. В предишните, по-
стари проектозакони, за редакция бяха предлагани текстове, които оскъпяваха дейността и създаваха 
административни бариери, които блокираха събирането на отпадъци. Те предлагаха да се изискват 
промяна на предназначението на площадката и нови подробни устройствени планове. Тази линия е 
изоставена в новия проектозакон. 
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БАР е съгласна с политиката на министерството дългите и скъпи административни процедури за 
рециклиращия сектора бъдат сведени до необходимото, за да не оскъпяват вторичните суровини. В 
противен случай се стимулира използването на природни суровини, което е в разрез с целта на закона и 
политиките за прилагане на йерархията на отпадъците, заявяват в становището си от асоциацията. 
От Българската асоциация по рециклиране смятат също така, че въвеждането на лимит за безкасово 
плащане на физическите лица за предадени отпадъци е стъпка в правилната посока. Според 
организацията обаче е необходимо този лимит да бъде увеличен значително над предложените 100 лева 
за година. Прагът е крайно недостатъчен и няма да улесни извършването на сделките. Освен това по този 
начин ще се отразят в по-пълна степен препоръките на Комисията за защита на конкуренцията от 
Решение № 220/2015 г. , коментират авторите на становището. 
Българска асоциация по рециклиране предлага лимитът за безкасово плащане да бъде вдигнат поне на 1 
000 лв. годишно, под която сума да може да се плаща в брой за съответните сделки с физическите лица. 
Така, според БАР, България ще се доближи до законовите лимити в Испания – 2000 евро, в Гърция – 500 
евро, Италия – 1000 евро. Увеличаването на лимита ще допринесе за увеличаването на събираемостта на 
вторичните суровини и ще предотврати незаконното предаване на материал, с цел заобикаляне на тази 
норма, както и „изтичането“ на материала към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово 
плащане или лимитът е по-голям. 
Убедени сме, че осигуряването на ясна и стабилна регулаторна рамка ще възвърне инвеститорите в 
рециклиращия сектор, което е от първостепенно значение за развитието му и ще подпомогне процеса на 
преминаване към кръгова икономика, в която водещо е именно материалното рециклиране на 
отпадъците, заявяват членовете на асоциацията по рециклиране. 
 
 
Източник: kznpp.org 
 

Заглавие: Процедура за избор на фирма/фирми за изкупуване на отпадъци с код 16 01 04* - излезли от 
употреба превозни средства, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД 
 

Линк: 
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=sales&page=0&view_offset=0&offers_per_page
=4 
 

 
 

Текст: Валидна от: 13.05.2016 
Валидна до: 01.06.2016 
Обява за Решението е публикувана във в. Телеграф, в. Монитор и в. Конкурент на 13.05.2016г. Срок за 
закупуване на документация до 30.05.2016г. Оглед до 31.05.2016г. Срок за подаване на предложенията - 
01.06.2016г., 16:00ч. Отваряне на предложенията - 02.06.2016г., 14.00ч. Тел. за контакти: 
0973/76652;72219; 0879979664 
 
 
Източник: bgonair.bg 
 

Заглавие: Село Мрамор с място за зелени отпадъци 
Срещу бележка за платен данък сгради всеки столичанин може да получи до 10 кг. компост 
 

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=sales&id=369&page=0&view_offset=0&offers_per_page=4
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=sales&id=369&page=0&view_offset=0&offers_per_page=4
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Линк: http://www.bgonair.bg/bulgaria/2016-05-12/selo-mramor-s-myasto-za-zeleni-otpadatsi 
 

 
 

Текст: Жителите на столичното село Мрамор вече могат да изхвърлят зелените отпадъци от дворовете и 
градините си на специално обособено място. Идеята на общината е по този начин отпадъците да се 
използват за компост, а селото да стане по- чисто и приветливо. 
Обособеното заграждение е върху общинска земя от 120 кв. м. Намира се на входа на село Мрамор и е 
10-то подобно на територията на Столичната община. 
"Тук могат да носят единствено и само зелени градински отпадъци като клони, храсти, трева от косенето 
и други зелени отпадъци при почистването на дворовете и градините. Всичко останало не може да е тук. 
То си пише, че е за зелени градински отпадъци"- обясни Веска Георгиева, началник на Столичния 
инспекторат. 
Мястото е нарочно избрано в началото на селото, защото много често жителите изхвърлят там 
отпадъците си от дворовете. До месец в село Мрамор ще бъде обособена още една зона за зелени 
отпадъци. 
"Тук е добре защото когато оставят зелените отпадъци до кофите, при вятър те се разнасят и не могат да 
бъдат събрани, а тук мястото е само за това и ще е добре, че няма да се изхвърлят до реката"- каза кмета 
на район "Връбница" Младен Младенов. 
Подобни зони ще бъдат изградени и в кварталите "Витоша", "Драгалевци" и "Княжево". А събраните 
зелени отпадъци ще се превозват в завода за компост в Хан Богров. От там срещу бележка за платен 
данък сгради всеки столичанин може да получи до 10 кг. компост. 
 
 
Източник: so-vazrajdane.bg 
 

Заглавие: Мобилен събирателен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинства 
 

Линк: http://www.so-vazrajdane.bg/novini-i-saobshteniya/id/186 
 

 
 

Текст: Уведомявам Ви, че на 14.05.2016г. (събота) от 8:30 до 14:30 ч. на територията на район 
„Възраждане” ще има мобилен събирателен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинства. 
Пункта ще бъде разположен на ъгъла на ул. „Пиротска” и бул. „Константин Величков” до парк „Света 
Троица”. 
Основните групи опасни отпадъци, които се образуват в домакинствата и които може да предадете са: 

• Живак и живакосъсържащи уреди (термометри) 
• Лакове и бояджийски материали 
• Домакински препарати, химикали 
• Мастила и замърсени опаковки 

http://www.bgonair.bg/bulgaria/2016-05-12/selo-mramor-s-myasto-za-zeleni-otpadatsi
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• Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) 
 Опасни отпадъци (с изключение на лекарства с изтекъл срок на годност) се приемат от домовете на 
гражданите след направена заявка на тел. 0700 11 750, в работни дни от 9:00 до 18:00ч. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Грамоти за кметовете, почистили най-бързо незаконни сметища 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/gramoti-za-kmetovete-pochistili-naj-ba-rzo-nezakonni-
smetishta 
 

 
 

Текст: Над 100 репортажа за близо 80 незаконни сметища, открити от репортерите ни и зрителите на БНТ 
2. Само 12 от тях са неизчистени в момента – това е равносметката от първата година на инициативата на 
новините на БНТ 2 „Да почистим незаконните сметища в България“. 
Днес екипът ни връчи в Министерството на околната среда и водите списък на непочистените места. А 
най- бързите кметове на общини и най-активните зрители получиха почетни грамоти за работата си. 
Новините на БНТ2 изработиха специална грамота за кметовете от 5-те региона на страната – Русе, Варна, 
Пловдив, Благоевград и София, които най-бързо почистиха незаконните сметища след подаден от нас 
сигнал. Грамота има и за кметовете, които най-бавно успяха да се справят с проблема. 
Има специални награди и за най-активните ни зрители, защото благодарение на тях успяхме да стигнем 
до най-невероятни места, превърнали се в сметища. 
И, разбира се, направихме класация и на най-абсурдните сметища. 
Първото място в тази категория е за късноантичната гробница край жп гара Тракия в Пловдив. 
Доброволци изнесоха оттам чували с боклуци. 
Второто място е за местността „Копитото“ в Природния парк “Витоша”. Стотици са хората, които всеки ден 
се качват там, за да снимат неповторимата панорама. А в краката им е пълно с бирени бутилки, обелки от 
семки и цигарени угарки. 
Друго фрапиращо сметище открихме в сърцето на Русе – в двора на частен имот. Живеещите в района 
многократно са писали писма до институциите – без резултат. А собственикът отказва да почисти. 
Камен, собственик на имота, опонира: “Какво не ви харесва? Това не е сметище. Сметище е, когато е 
смет. Това е за горене.” 
Може би най-голямото незаконно сметище, което открихме в инициативата е във варненския квартал 
„Максуда“. Отпадъците там се изхвърлят на метри от кофите за боклук. Въпреки намесата на общината и 
изчистването на сметището – само след няколко месеца мястото изглеждаше по същия начин. 
Най-бързо реагираха на нашите сигнали кметът на столичния район Подуяне Ева Митова за боклуците, 
изхвърлени в Слатинската река. Тя е категорична, че отговорността за чистотата на града е споделена 
между граждани и администрация. 
“Крайно време е гражданите на София да разберат, че реките не са сметища, не са големи кофи за 
боклук. Това е екипна работа. Нито администрацията сама за себе си може да свърши нещо полезно, 
нито гражданите, така че сме обречени да бъдем заедно и да работим заедно, така че колкото по-
синхронно толкова по-добре”, заяви Ева Митова. 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/gramoti-za-kmetovete-pochistili-naj-ba-rzo-nezakonni-smetishta
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Кметът на район Източен в Пловдив Николай Чучунков няколко пъти в рамките на една година от 
началото на инициативата ни почисти сметището в квартал Столипиново. Той дори направи мобилни 
групи, които трябва да контролират нерегламентираното изхвърляне на боклуци 
“Винаги в работата си сме се стремили когато има проблем, особено в Изгрев, там спонтанно възникват 
сметища, по най-бързия начин да реагираме. През миналата година и тази 3-4 такива сметища за няколко 
дни бяха премахнати”, обясни Николай Чучунков. 
Кметът на карловското село Христо Даново Акиф Каратабан получава грамота за бързата си реакция след 
сигнала за нерегламентираното сметище в селото. Той вече санкционира с парични глоби всички, които 
изхвърлят боклук на нерегламентирани места. 
И бившият кмет на разложкото село Баня Николай Драговчев получава грамота за бърза реакция: “Аз съм 
доволен, че го почистихме, но имам и една забележка, значи жителите на тоя квартал да бъдат малко по-
внимателни да не хвърлят боклуците – това са собствените им къщи, разбирате ли. И пожелавам на новия 
кмет малко по-строго с тия хора, за да влезем в крак. Иначе няма какво да се лъжем, не може да се чисти 
постоянно, кметът не е длъжен постоянно да им чисти, те да си правят каквото си искат.” 
Дано новият кмет е упорит като стария, защото в Баня проблемът с незаконното сметище е постоянен. 
Кметът на варненския район Одесос Георги Недев също е сред отличниците заради почистване на 
незаконното сметище на улица „Девня“: “Мястото съвсем скоро ще изглежда още по-добре, понеже 
предстои косене и естествено след това – обезпаразитяване. И ще стане едно съвсем приятно място за 
очите на минаващите автомобилисти.” 
Каква е равносметката на свършената работа за изминалата една година? За съжаление остана голям 
списък от непочистени сметища, на които въпреки нашите усилия отговорните институции не реагираха. 
Затова днес връчихме на заместник-миинистъра на околната среда и водите Красимир Живков списък с 
непочистените сметища. Министерството има административни лостове, с които може да накара всички 
кметове да вземат мерки. 
Красимир Живков, зам.-министър на МОСВ, заяви за БНТ 2: “Уверявам ви, всичките ще бъдат проверени 
на място, ще има предписания и ще бъдат изчистени.” 
Най-важното е действително да се ликвидират тези незаконни сметища да се промени мисленето и 
навиците на хората, особено в малките населени места, там където с години са свикнали да правят тези 
незаконни сметища. 
Промяната в мисленето всъщност е най-сигурната гаранция, че можем да живеем в една по-красива и 
чиста България. Кои кметове попаднаха в категорията най-бавно реагирал и кои са най-активните 
зрители, участвали със сигнали в инициативата за незаконните сметища – ще разберете утре в новините 
на БНТ2 в 19:30. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: От "Чистота"-Пловдив скочиха срещу масовото изхвърляне на мебели в контейнерите за смет 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5490008 
 

 
 

Текст: Ръководството на общинско предприятие "Чистота" в Пловдив скочи срещу масовата практика от 
последните седмици на изхвърляне на непотребни дивани, фотьойли, гардероби, легла, шкафове, 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 10  

  

дюшеци, матраци, хладилници и друга едра покъщнина, покрай или в контейнерите за битови отпадъци 
и дори в зелените площи. 
"Това изобщо не е редно и час по-скоро трябва да се сложи край на тази порочна практика покрай 
започналите пролетни ремонти по домовете на пловдивчани. Още повече, че на сайта на ОП "Чистота" е 
публикувана карта с местоположението на всички видове контейнери и на 60 места в града например са 
разположени около 150 контейнера за строителни отпадъци тип "Лодка". Община Пловдив разполага 
вече и със специализирани площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата. За да се пази чистотата на града, пловдивчани трябва да използват именно тях", призова 
директорът на ОП "Чистота" Иван Стоянов. 
В район "Централен" на Пловдив такава площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата има на ул. "Сергей Румянцев" 8, но тя е работи само в понеделник от 16 до 19 
часа. Със същото работно време такива функционират и в още 4 районни кметства на Пловдив - във 
вторник в кв. "24А" на Околовръстния път в "Западен" и на ул. "Дилянка" в "Северен", в петък на бул. "Цар 
Симеон" зад паметника на хан Крум в "Тракия" и в събота на ул. "Правда" 4 в "Източен". 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Тикнаха крадци на кабели в ареста 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/72533/tiknaha-kradci-na-kabeli-v-aresta 
 

 
 

Текст: Двама видинчани са задържани за кражба на кабели. В сряда към 6.30 ч. в дежурната част на 
полицията бил получен сигнал за лица, извършващи кражба на кабели на ул. „Йонка Маркова” в 
областния град.  
Към мястото незабавно били насочени патрули. След кратко обхождане на района, на ул. „Момчил 
Войвода” били засечени 35-годишният Н.С. и 31-годишният и И.И.  
„В близост до тях били открити два топа оптични кабели, метален сърп и платнена раница. При последвал 
оглед в пространството между два електрически стълба на ул. „Йонка Маркова” били намерени и иззети 
отрязан 30-метров оптичен кабел, клещи и метална кука с дръжка. От мазе в града, ползвано от И.И., бил 
иззет коксиален кабел с дължина 8,5 метра. Мъжете са задържани с полицейска мярка за срок до 24 
часа”, обясниха от МВР. Работата на разследващите продължава, по случая е образувано досъдебно 
производство. 
 
 
Източник: plovdivskinovini.bg 
 

Заглавие: Откраднаха 300 метра кабели 
 

Линк: http://www.plovdivskinovini.bg/index.php/region/krimi/item/69291-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-300-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8 
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Текст: Около 300 метра кабели са били откраднати от електропреносната мрежа в село Патриарх 
Евтимий в нощта срещу четвъртък. Това съобщиха от полицията.  Извършен е оглед, образувано е 
досъдебно производство. По случая работят служители от РУ – Асеновград.  
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