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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Приключи приемането на проекти за купуване на електро- и хибридни автомобили  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4413 
 

 
 

Текст: Приемането на проекти за закупване на електро- и хибридни автомобили от държавните и 
общинските администрации приключи и до края на юни ще бъдат определени кандидатите, които 
ще получат субсидии. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева 
на  среща с кметове от Северния централен район за планиране. 
На форума местните власти от областите Русе, Силистра, Разград, Габрово и Велико Търново се 
запознаха с възможностите за финансиране на екологични проекти  по инструментите, 
управлявани от МОСВ – Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд 
(НДЕФ). 
Министър Василева обясни, че пилотната схема се финансира от Националния доверителен 
екофонд и е с бюджет 1 млн. лв. Целта е държавните и общинските администрации да дадат 
пример на гражданите за използване на по-екологични превозни средства, които генерират 
нулеви емисии от парникови газове. Одобрените кандидати ще получат по 20 хил. лв. субсидия за 
купуване на електромобил и по 10 хил. лв. за хибриден. 
Националният доверителен екофонд отпуска и 14 млн. лв. за реализация на мерки за енергийна 
ефективност. Това е малка част от финансирането в размер на 1,350 млрд. лв., от което общините 
могат да се възползват през 2016 г. По ОПОС 2014-2020 общините ще могат да разчитат близо 1,3 
млрд. лв. за проекти в областта на водите, ефективното управление на отпадъците, 
биоразнообразието, подобряването на качеството на атмосферния въздух и превенциятата от 
наводнения и свлачища. На разположение на местните власти е и финансиране от Предприятието 
за управление на дейностите по опазване на околната среда.  През 2016 г. за изграждане на 
инфраструктура в областта на водния сектор, отпадъците и биоразнообразието са предвидени 61 
млн. лв. 
Министър Василева обобщи, че целта на информационните срещи с кметовете от шестте региона 
за планиране е да продължи политиката на сътрудничество и партньорство. „Искаме да бъдем 
максимално полезни на общините – наши основни бенефициенти, да ги запознаем с критериите 
за кандидатстване по тези програми и да отговорим на въпросите, които ги вълнуват, за да 
надградим постигнатото“, допълни тя. 
През първия програмен период в Северния централен район за планиране са  изпълнени 80 
проекта на стойност 552 млн. лв. Проектите по ОПОС са 47, по ПУДООС – 14 и по НДЕФ – два. 
Положена е 500 км ВиК мрежа, изградени и реконструирани са 9 пречиствателни станции за 
отпадъчни води – в Габрово, Свищов, Силистра, Трявна, Кубрат, Лозница, Павликени, Бяла, 
(Русенско) и Исперих, които обслужват 134 хил. жители. Изградени и пуснати в експлоатация са 2 
Регионални системи за управление на отпадъците РСУО Габрово и РСУО Велико Търново, които 
обслужват 79 287  жители. Капацитетът на съоръженията е 547 000 т. 
Следващата среща от инфотура на министър Василева ще бъде в Стара Загора на 6 юни от 11 ч. в 
сградата на общината. 
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По-късно през деня 500 деца от Великотърновска област аплодираха спектакъла „Яко да си еко“ с 
актьорите Димитър Рачков и Васил Василев –  Зуека. Представлението е част едноименната 
образователно-информационна кампания на МОСВ, целяща да формира у подрастващите 
отношение към природата. Тримата отличени заради участието си в „Зелената олимпиада“ от 
Северния централен район са Калина Кожухарова – ІІІ клас на ОУ Димитър Благоев във Велико 
Търново,  Любослава Петрова – VІІ клас СОУ „Николай Катранов“ – Свищов и Виктория Христова от 
Х клас на СУ „Георги Измирлиев“ в Горна Оряховица. 
Следващият спектакъл е на 9 юни във Враца. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева празнува Световния ден на околната среда на детски хепънинг    
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4424 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева  откри  празник за Световния 
ден на околната среда в Борисовата градина в столицата. Той  бе организиран  от   МОСВ и 
Регионалната инспекция по околната среда и водите - София.  Празникът премина под мотото на 
Световния ден за опазване на околната среда -  „За живота на дивите животни!“ е и за нулев 
толеранс за нелегалната търговия с диви животни. В празника се включиха десетки деца от София 
и Софийска област и се забавляваха с интересни викторини и игри за  дивите животни. 
„Целта е чрез този празник посланието до стигне до повече хора“, посочи министър Василева. По 
думите й грижата за природата е важна и именно чрез прояви като днешната  вниманието на 
обществото се насочва към проблемите на дивите животни. 
Министърът каза, че често се наблюдават случаи на трафик на диви животни. Има защитени 
видове и такива в риск , които се изнасят зад граница. Това е нелегална дейност и се наказва от 
закона, посочи министър Василева. МОСВ и ИА "Митници" следи това да не се случва. Целта е 
тези животни да бъдат в естествената си среда и по този начин да ги запазим за поколенията, за 
да не  станат изчезващи видове, отбеляза тя. 
Министър Василева припомни,  че през последните години е имало опити за трафик на папагали 
жако и на 600 шипоопашати костенурки. Тези животни са върнати обратно в местообитанията им. 
Тя подчерта, че министерството полага грижа за защитените животни, като например тигри и 
лъвове, използвани в цирковете. За последните две години 14 мечки са настанени в  зоопаркове 
защото са били  експлоатирани или държани в неподходящи за отглеждане места. Установени са 
и опити за търговия със защитени видове птици или техни яйца, което е наказуемо. За 
бракониерска дейност се сезира прокуратурата и съдът, за да се процедира разследване и 
съдебно дело.      
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Близо 5000 тона отпадъци са събрани в кампанията „Да изчистим България заедно“   
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4423 
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Текст: В кампанията на Би Ти Ви „Да изчистим България заедно“ , в която МОСВ е основен 
партньор, са събрани 4985, 882  тона отпадъци. Това сочат окончателните данни от чистенето на 4 
юни,  обобщени от 16- те Регионалните инспекции по околната среда  и води. Цифрите са 
за   събраните количества отпадъци от населените места и териториите в обхвата на съответната 
екоинспекция. 
Най-много отпадъци отчита РИОСВ София – 703, 58 тона, следвани от Пловдив с  567, 08 тона и 
Пазарджик – 442,7  тона. Следват Варна – 424,683 тона, Бургас – 329, 34 тона, Монтана – 338,14 
тона, Стара Загора -336,55 тона, Шумен -321,975 тона.  В Хасково доброволците са събрали 252,904 
тона отпадъци,  Русе – 237,66  тона, Перник – 210, 5 тона, Плевен – 204,49 тона, в Смолян са 
отчетени 188,740 тона  във Враца – 146,47 тона, Велико Търново - 177,54 тона  и  Благоевград –103, 
53тона. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 5 юни - Световен ден на околната среда 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4421 
 

 
 

Текст: Всяка година на 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда .Той е основният 
механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване 
на околната среда в световен мащаб.  Отбелязването на деня  се е превърнало в значима 
световна  платформа  за въвличане на обществото в над 100 държави към  проблемите за 
опазване на околната среда. Това е и възможност човечеството да обедини усилия в грижaта си за 
околната среда. 
Тази година, темата на Световния ден на околната среда  „За живота на дивите животни!“ е и за 
нулев толеранс за нелегалната търговия с диви животни. Това мото е призив  за  предприемане на 
действия за всички видове под заплаха и за опазването им за бъдещите поколения. Това могат да 
са местни животни и растения или такива на национално и световно ниво, които са в риск от 
изчезване. Всеки от нас с действията си би могъл да допринесе за опазването на дивата природа. 
Тя е необходима за всички, нека я съхраним и запазим за бъдещите поколения, за да не научават 
за нея от четива и илюстрации. 
Една от дейностите на МОСВ е свързана с опазване на застрашените видове и противодействие на 
незаконната търговия с животни. Експертите от министерството проведоха няколко успешни 
кампании. За период от две години и половина осигуриха подходящи местa за настаняване на 
14  кафяви мечки, отглеждани в изключително неблагоприятни условия. След влизането в сила на 
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ограничението да не се използват диви бозайници в цирковете МОСВ, съвместно с две 
международни  неправителствени организации (Борн Фри и Четири лапи) изпрати последните три 
циркови големи котки- двата лъва Жора и Блек в резерват в Южна Африка и една тигрица в 
спасителен център в Германия. 
За последните три години около 60 броя папагали жако, предмет на незаконна търговия, бяха 
задържани. Част от тях вече са в африканската природа. Това стана възможно в сътрудничество с 
Агенция „Митници“ , Световния тръст за папагали и столичния зоопарк. 
В момента тече подготовка за  връщане в природата на още 30 папагала жако, конфискувани през 
февруари 2016 г. 
През миналата година, съвместна акция на министерството с унгарските органи по CITES позволи 
връщането в природата на около 600 костенурки от вида шипоопашата костенурка (T. hermanni 
boettgeri). 
В този ден нека отново се замислим, че незаконните трафиканти на животни и растения, печелят 
от желанието ни да пренесем част от красотата на природата в дома си .Когато купуваме животни, 
растения, продукти, трябва да бъдем внимателни и отговорни, да се уверим, че всичко е законно 
и няма да станем неволни съучастници в унищожаването на  природата. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Николова обсъди с нидерландски екип намаляването на рисковете от 
наводнения 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4414  
 

 
 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и посланикът на 
Кралство Нидерландия Н. Пр. Том ван Оорсхот участваха в заключителния семинар за представяне 
на резултатите от мисията на Нидерландския екип за намаляване на рисковете, свързани с водите 
(DRR Team). Мисията се проведе в периода 30 май – 3 юни 2016 г. след отправена от МОСВ молба 
за съдействие по преразглеждане на методиките за оценка на риска от наводнения, в които да се 
отчете изменението на климата,  изследване и прогнозиране на поройни наводнения и 
обследване на мерки за намаляване на риска от наводнения в условията на климатични промени 
и мерки за намаляване на риска от морски наводнения. 
В заключителния семинар участваха експерти от МОСВ, Дирекциите за басейново управление на 
водите, МРРБ, МЗХ, НИМХ, „Напоителни системи“ ЕАД и  УАСГ. 
Посланик Оорсхот подчерта, че мисията на нидерландския екип е проява на ползотворното 
сътрудничество между двете страни и е основа за задълбочаване на контактите. 
Зам.-министър Николова благодари на нидерландската страна за подкрепата и изрази увереност, 
че получените препоръки ще допринесат за по-доброто управление на риска от наводнения в 
страната ни. 
Ръководителят на нидерландския екип сподели отлични впечатления от работата и 
професионализма на българските експерти, ангажирани с подготовката на първите планове за 
управление на риска от наводнения и картите на риска. Той представи предварителни заключения 
от мисията. Предстои нидерландския екип да изпрати подробен доклад с препоръки. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4414
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ - Плевен събра над 200 т. отпадъци в „Да изчистим България заедно" 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1581022 
 

 
 

Текст: В кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно", в която МОСВ е основен партньор са 
събрани 4985, 882 тона отпадъци. Това сочат окончателните данни от чистенето на 4 юни, 
обобщени от 16-те регионални инспекции по околната среда и води/РИОСВ/. Цифрите са за 
събраните количества отпадъци от населените места и териториите в обхвата на съответната 
екоинспекция. 
Най-много отпадъци отчита РИОСВ София - 703, 58 тона, следвана от Пловдив с 567, 08 тона и 
Пазарджик - 442,7 тона. 
След това са Варна - 424,683 тона, Бургас - 329, 34 т., Монтана - 338,14, Стара Загора -336,55, 
Шумен -321,975 тона. 
В Хасково доброволците са събрали 252,904 тона отпадъци, Русе - 237,66 тона, Перник - 210, 5 
тона, Плевен - 204,49 тона, в Смолян са отчетени 188,740 тона във Враца - 146,47 тона, Велико 
Търново - 177,54 тона и Благоевград -103, 53 тона. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: 1 тон хартия и 250 кг. излязло от употреба ел. оборудване е предала за рециклиране 
община В. Търново 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1580435 
 

 
 

Текст: В изпълнение на своята политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие 
Община Велико Търново събира разделно употребявана хартия, както и излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване. 
От началото на 2016 години в рамките на общинска администрация разделно е събрана и 
предадена за рециклиране около 1 тон хартия.  
Над 250 .кг. са събраните и предадени за рециклиране излезли от употреба електрически и 
електронни, телекомуникационни  устройства и консумативите, свързани с тях. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1580435
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Община Велико Търново е сред първите в България, притежаваща сертификат ISO 1401 за 
опазване на околната среда. В защита на стандартите по този сертификат кметската 
администрация полага усилия в провеждането на политики, които максимално щадят и опазват 
околното среда. 
 
  
Източник: cronicle.bg  
 

Заглавие: Автомат в Истанбул пуска храна за кучета срещу пластмасови бутилки за рециклиране  
 

Линк: http://www.chronicle.bg/novini/avtomat-v-istanbul-puska-hrana-za-kucheta-sreshhu-
plastmasovi-butilki-za-retsiklirane/ 
 

 
 

Текст: В Истанбул бездомните кучета са огромен проблем, пише Ingenieur.de, предава Агенция 
Фокус. 
Te скитат по улиците и постоянно търсят храна. Има оценки, според които в турския град живеят 
около 150 хиляди кучета без стопани. Към тази цифра се прибавят и хиляди бездомни котки. 
Животът на тези четириноги е окаян. Те най-често са гладни и болни. Сега в 13-милионния град са 
инсталирани специални автомати, чрез които жителите му биха могли да им помагат.  
Автоматите приемат пластмасови бутилки за рециклиране, а в замяна пускат суха храна за 
животни и вода за пиене. Идеята е да се съчетаят две полезни дейности – грижата за животните с 
връщането и преработването на пластмасови бутилки, за които в Истанбул няма система за 
рециклиране.  
Проектът се нарича Pugedon и е създаден от турска компания, която покрива разходите за храната 
чрез преработването на пластмасата. Бездомните животни бързо са свикнали с новата 
придобивка и вече се скупчват около автоматите, а това прави по-лесна и работата на службата, 
която ги залавя, за да положи за тях медицински грижи и да ги кастрира.  
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: 1,350 милиарда лв. за екопроекти достъпни за общините по ОП "Околна среда" 
 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/5552132  
 

 
 

Текст: 1 милиард 350 милиона лева е финансирането по отворените и тези, които предстоят да 
бъдат отворени до края на годината, покани за проектни предложения по ОП "Околна среда", 

http://www.chronicle.bg/novini/avtomat-v-istanbul-puska-hrana-za-kucheta-sreshhu-plastmasovi-butilki-za-retsiklirane/
https://www.24chasa.bg/novini/article/5552132
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съобщи във Велико Търново министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Най-
мащабните инвестиции са в сектор "Води" за 17 общини, където има осигурени над 700 милиона 
лв. 
Освен това в сектор "Отпадъци" има една отворена процедура на стойност 98 милиона лв., 
предстои до края на годината да бъдат отворени още 2 процедури, информира екоминистърът. 
Заложени са 115 милиона лв. за опазване чистотата на въздуха. "Това са проекти, които могат да 
бъдат много полезни и за хората, защото могат да спомогнат за намаляване съдържането на 
фините прахови частици. Има доста интересни идеи за това, някои общини възнамеряват да 
използват оперативната програма за да подменят горивни инсталации или пък да осигуряват 
филтри на комините на еднофамилни жилища, които използват твърдо гориво за битово 
отопление. Има идеи, които са свързани с подобряване на превозните средства, т.нар. ретро 
фитинг системи, които могат да филтрират емисиите", разказа министър Василева. 
"За наводнения са заложни 20 милиона лв, за укрепване на свлачища 56 милиона лв., всичко това 
са процедури и възможности, които ще бъдат осигурени на общините. Затова е хубаво да дадем 
навременна информация на общините, за да могат своевременно да подготвят своите проекти", 
допълни Ивелина Василева 
Във Велико Търново тя участва в информационна среща с кметове на общини от Северен 
централен район с акцент върху сектор "Отпадъци". 
"Нашата цел е да се реализират повече проекти, които надграждат вече съществуващите системи. 
Обвяваме процедури за 350 милиона за изграждане на компостиращи инсталации с 
предварително третиране, с цел да подпомогнем общините", каза министърът. По думите й 
общините могат да получат средства, за да изградят такива инсталации, в които отпадъците да се 
превърнат в реален ресурс. Компостът може да бъде използван за наторяване и за 
облагородяване на нарушени терени, да се получава електро и топлоенергия. 
Министър Василева изказа задоволство от дълготрайните взаимоотношения с община Велико 
Търново, която бе бенефициент и през миналия програмен период на ОП "Околна среда" и 
изпълни мащабните проекти за ВиК цикъла и регионалното депо за битови отпадъци на стойност 
над 30 милиона лв. 
Общините реализират ефективни проекти, които носят полза за голям брой жители, допълни тя. 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Почти 5 хил. тона отпадъци събра кампанията "Да изчистим България заедно" 
 

Линк:  
http://www.dnevnik.bg/zelen/2016/06/05/2772117_pochti_5_hil_tona_otpaduci_subra_kampaniiat
a_da/  
 

 
 

Текст: В кампанията на Би Ти Ви "Да изчистим България заедно" са събрани 4985.882 тона 
отпадъци, съобщиха от министерството на околната среда и водите, което е основен партньор на 
инициативата. 
Това сочат окончателните данни от чистенето на 4 юни, обобщени от 16-те Регионалните 
инспекции по околната среда и води (РИОСВ). Цифрите са за събраните количества отпадъци от 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2016/06/05/2772117_pochti_5_hil_tona_otpaduci_subra_kampaniiata_da/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2016/06/05/2772117_pochti_5_hil_tona_otpaduci_subra_kampaniiata_da/
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населените места и териториите в обхвата на съответната екоинспекция. 
Най-много отпадъци отчита РИОСВ София – 703.58 тона, следвани от Пловдив с 567.08 тона и 
Пазарджик – 442.7 тона. Следват Варна с 424.683 тона, Бургас – 329.34 тона, Монтана – 338.14 
тона, Стара Загора - 336.55 тона, Шумен - 321.975 тона. 
В Хасково доброволците са събрали 252.904 тона отпадъци, Русе – 237.66 тона, Перник – 210.5 
тона, Плевен – 204.49 тона, в Смолян са отчетени 188.740 тона, във Враца – 146.47 тона, Велико 
Търново - 177.54 тона и Благоевград –103.53тона, отчита екоминистерството.  
 
 
Източник: segabg.bg 
 

Заглавие: Полицай застреля ром-крадец на кабели 
 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=642143  
 

 
 

Текст: Служител на Транспортна полиция е застрелял крадец на кабел снощи, съобщи БГНЕС. 
Инцидентът станал докато двама роми разкопавали кабел край жп линията Баня-Разлог. 43-
годишният полицай Иван Л. се опитал да ги арестува, но след като един от крадците тръгнал 
срещу него с брадва, стрелял в главата му.  
По неофициална информация полицаят първо стрелял предупредително във въздуха. 35-
годишният баща на три деца починал малко, след като бил прострелян. Той е криминално 
проявен, имал няколко присъди за кражби.  
В момента в ромската махала на село Баня е спокойно, полицейска кола без опознавателни знаци 
с двама служители на РУП-Разлог охранява дома на служителя на Транспортна полиция. По 
неофициална информация служителят на Транспортна полиция задържан. На този етап няма 
никаква официална информация за убийството - нито от пресцентъра на ОДМВР, нито от Окръжна 
прокуратура. 
 
 
Източник: novanews.novatv.bg 
 

Заглавие: ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ: Опит за кражба на жици в Пловдив  
 

Линк: 
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/06/03/149530/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0
%9A%D0%9E-
%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95:-
%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/   
 

http://www.segabg.com/article.php?id=642143
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/06/03/149530/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95:-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/06/03/149530/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95:-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/06/03/149530/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95:-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/06/03/149530/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95:-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/06/03/149530/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95:-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/06/03/149530/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95:-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/06/03/149530/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95:-%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
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Текст: Опит за кражба на жици събори част от тролейбусната мрежа в Пловдив. Инцидентът е 
станал около 8 часа тази сутрин в Южната индустриална зона на града в момент, когато стотици 
служители са отивали на работа във фирмите и заводите, разположени в района. 
По чудо няма жертви и пострадали. 
Според полицията металните проводници са били прерязани с ножици за тел още през нощта и са 
били подготвени за сваляне от крадците. Най-вероятно в последния момент те са се изплашили и 
са избягали. 
До момента в Пловдив има осъдени 17 души за кражба на тролейбусни кабели. 99-процентното 
съдържание на медта в жиците е привлякла апашите, които продават кабелите за скрап в 
пунктовете за вторични суровини. 
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