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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ПУРБ и ПУРН трябва да бъдат приети от МС до края на годината  

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51194 

 
 

Текст: Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от 
наводнения (ПУРН) са готови, създадени са всички условия стратегическите документи за водния 
сектор да бъдат приети от Министерският съвет (МС) до края на годината и докладвани пред 
Европейската комисия. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска 
Николова в рамките на Шестата национална конференция „ОПОС и ПРСР в периода 2014-2020 г.“. 
„Положихме много усилия, за да подготвим качествени стратегически документи, които ще 
формират екологичната политика на държавата през следващия шест години (2016-2021 г.) , 
определяйки дългосрочните приоритети, цели и мерки“, каза зам.-министър Николова. За целта са 
осъществени срещи и обществени обсъждания с всички заинтересовани страни. Приемането на ПУРБ 
и ПУРН от Министерския съвет и докладването им пред ЕК е едно от предварителните условия за 
получаване на средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). 
Зам.-министър Николова посочи, че през 2017 г. предстои обявяване на най-голямата процедура в 
сектор „Води“ на ОПОС – за над 1,5 млрд. лева. По нея ще могат да кандидатстват за финансиране 
ВиК дружества, за чиито територии в момента се изготвят регионални прединвестиционни 
проучвания. 
Сега се работи активно за реализирането на т.нар. ранни ВиК проекти и такива, започнали 
изпълнение през предходния програмен период, като ресурсът за тях надхвърля 750 милиона лева. 
Вече е подписан договор за водния цикъл на Асеновград, предстои подписване на договорите с 
Плевен, Пловдив и Добрич. От прехвърлените от предишния програмен период вече е приключил 
проектът на Шумен, подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ за водния цикъл на 
Враца. В изпълнение са и договорите на Банско, Варна -„Златни пясъци“, Видин, Раднево, Тервел и 
Ямбол. Подадени са и проектни предложения за ВиК инфраструктура от Приморско, Айтос, Тутракан, 
Чирпан и Елхово. 
В настоящия програмен период предвиждаме да засилим мониторинга върху проектите на място, 
каза на форума Гергана Грозданова, началник отдел „Мониторинг“ в Главна дирекция ОПОС. „Когато 
имаме разходи за възстановяване, особено за строителство или основни дейности, ще се 
организират посещения на обектите за потвърждаването им, което ще ускори процеса“, посочи тя и 
призова бенефициентите за актуална и точна информация. „Когато разполагаме с точна информация 
за хода на проектите, бихме могли да предложим мерки за преодоляване на трудностите“, обясни 
Гергана Грозданова. 
С цел постигане на качествен инвестиционен процес са подготвени стандартизирани документи, 
които ще са валидни при изпълнението на оперативна програма и са съгласувани с Агенцията за 
обществени поръчки. С прилагането им ще се съкрати времето за подготовка и изпълнение на 
проектите. 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ВАС потвърди предварителното изпълнение на принудителна мярка спрямо „Монтюпе“ 
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Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51199 

 
 

Текст:   Върховният административен съд с определение потвърди предварителното изпълнение на 
заповедта на Директора на РИОСВ-Русе за пломбиране на 108-те въздушни клапи на покрива на Хале 
3 на „Монтюпе“ ЕООД. 
Принудителната мярка беше приложена в средата на септември за установено административно 
нарушение на условие в комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД – Русе. 
Предстои насрочване на открито съдебно заседание пред Административен съд – Русе за обжалване 
на заповедта по същество. 
До окончателното произнасяне на съдебните инстанции относно законосъобразността на заповедта 
108-те въздушни клапи следва да останат запечатани. 
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2016 г. – м. октомври 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?page_id=47647 

 
 

Текст: За месец октомври 2016 г. от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ) са извършени 1 997 бр. проверки на 1 738 бр. обекта. За отстраняване на 
констатирани нарушения са дадени 659 бр. предписания. Съставени са 86 бр. актове, от които 17 бр. 
са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 79 бр. наказателни 
постановления (НП) на обща стойност 705 000 лв., постъпилите суми (ПУДООС) от наложени 
имуществени санкции и глоби са 141 582 лв. За периода са предприети действия по 357 бр. 
регистрирани сигнали/жалби. Експертите на РИОСВ са участвали в 49 бр. ДПК. 
За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 13 бр. санкции по реда на чл. 69 от 
Закона за опазване на околната среда. Постъпилите суми по наложени текущи и еднократни санкции 
са 110 195 лв. 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 
Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ през октомври са: 
Контрол на обектите с издадени комплексни разрешителни; 
Контрол за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО); 
Емисионен контрол за качеството на отпадъчните води, зауствани във водните обекти; 
Участие в междуведомствени комисии за проверка на хидротехнически съоръжения и речни 
участъци във връзка с увеличения риск от наводнения. 
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената 
контролна дейност 
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Акцент през месеца са проверките по спазване от операторите на условията в издадените 
комплексни разрешителни. За неизпълнение на условия в комплексното разрешително на „Неохим“ 
АД, гр. Димитровград, от РИОСВ Хасково е изпратена покана за явяване за съставяне на акт за 
установяване на административно нарушение на управителя на дружеството. За същото нарушение 
са наложени имуществени санкции на „Агрия” АД, в размер на 30 000 лв. (РИОСВ Пловдив) и на 
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, в размер на 10 000 лв. (РИОСВ Бургас).  
Друг акцент в контролната дейност през месеца е за спазването на изискванията на ЗУО и 
подзаконовите нормативни актове към Закона. За неводене на отчетност на отпадъците, с по 2 000 
лв., са санкционирани „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД и ЕТ „С.Ж.М.-90-СТЕФАН МИРЧЕВ“ (РИОСВ 
Пловдив), а за водене на невярна отчетност на отпадъците - „Дакар - 2004“ ООД (РИОСВ Бургас).  
От РИОСВ Бургас са наложени две имуществени санкции на „Нюстрой“ ЕООД – едната, в размер на 30 
000 лв. (за приемане на черни и цветни метали без сертификат), а другата, в размер на 7 000 лв. (за 
извършване на дейност по транспортиране и събиране на отпадъци без регистрационен документ, 
издаден по реда на ЗУО). 
За извършване на дейности с отпадъци, без разрешителен документ, издаден по реда на ЗУО, са 
наложени имуществени санкции на: „Кай Груп 2013“ ЕООД – 7 000 лв. (РИОСВ Перник); „Чех - Йосиф 
Новосад“ ООД, гр. София – 2 000 лв., физическо лице – 2 000 лв. и „Венец карс“ ЕООД, гр. Габрово – 
1 400 лв. (РИОСВ В. Търново); физическо лице – 2 000 лв. (РИОСВ Хасково) и физическо лице – 1 400 
лв. (РИОСВ Смолян). 
За неизвършена класификация на отпадъците, от РИОСВ Варна са наложени имуществени санкции на 
„Вамкар“ ООД (7 000 лв.) и на „Крис ауто“ ЕООД (5 000 лв.).  
Осъществен е засилен контрол за качествата на отпадъчните води, зауствани във водните обекти. От 
РИОСВ Враца е наложена имуществена санкция на „БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. Мездра за 
замърсяване водите на р. Ботуня от дейността на МВЕЦ „Луна“, в размер на 500 000 лв. За 
превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в издадените разрешителни 
за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, са наложени имуществени санкции на: 
„БЕСТ ПЛАСТИК“ ООД, в размер на 1 000 лв. (РИОСВ Благоевград);  „ДАВ - Виктор Епщайн” ЕООД, в 
размер на 1 000 лв. (РИОСВ Русе); ”Лактена” ООД, в размер на 1 000 лв. (РИОСВ Смолян); ,,Неохим“ 
АД, в размер на 2 000 лв. (РИОСВ Хасково) и „Млечни продукти” ООД, в размер на 2 000 лв. (РИОСВ 
Пловдив). За същото нарушение са наложени текущи месечни санкции на: „Агромах“ ЕООД, с. Бело 
поле, в размер на 3 649 лв. (РИОСВ Благоевград); „ЗКУ“ АД, с. Горно Ботево, в размер на 115 лв. 
(РИОСВ Стара Загора); община Несебър, в размер на 170 636 лв., община Царево, в размер на 2 150 
лв. и община Средец, в размер на 504 лв. (РИОСВ Бургас) и „Солвей Соди“ АД, гр. Девня, в размер на 
28 637 лв. (РИОСВ Варна). 
За заустване на отпадъчни води без разрешително, издадено по реда на Закона за водите, от РИОСВ 
Пазарджик е наложена имуществена санкция на “Сент Нетком Трейдинг” ООД, в размер на 2 000 лв., 
от РИОСВ Пловдив – на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, в размер на 2 000 лв. и от РИОСВ Русе – на „Булмилк 
2010” ЕООД, в размер на 10 000 лв. 
Акцент през изтеклия месец са проверките на хидротехнически съоръжения и речни участъци на 
териториите на общините във връзка с настъпване на сезона с увеличен риск от наводнения. 
Проверките са извършени по заповеди на областните управители от междуведомствени комисии. 
При осъществения контрол за спазване разпоредбите на Закона за лечебните растения, от РИОСВ 
Благоевград са издадени 6 бр. НП, всяко в размер на 100 лв., с които физически лица са 
санкционирани за неправомерно събиране на пирински чай, а от РИОСВ Монтана – физически лице, 
за изкупуване с търговска цел на плод шипка, без издадено позволително. За издаване на 
позволителни за билки в нарушение на програмата за лечебни растения, от РИОСВ Русе е наложена 
имуществена санкция, в размер на 200 лв., на кмета на община Лозница. 
При осъществения контрол на източниците на вредни вещества в атмосферния въздух, за 
превишаване на нормите за допустими емисии, са наложени текущи месечни санкции на: „Строител - 
Криводол” ЕООД, гр. Криводол, в размер на 444,35 лв. (РИОСВ Враца) и „Вива 200” ЕООД, в размер на 
43 лв. (РИОСВ Смолян), а от РИОСВ Плевен – еднократна санкция на „Звезда“ АД, в размер на 170 лв. 
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За непредставяне в срок на информация за веществата, които нарушават озоновия слой и за 
флуорираните парникови газове, от РИОСВ Пловдив, с по 1 000 лв., са санкционирани 11 бр. 
дружества - „Стар Найлз – България” ООД, ЕТ „Бонитрекс -          Наско Бончев”, „Модена” ЕООД, „Нов 
Стил” ООД, „Би Агро” ЕООД, „Цима - 99” ООД, „Пимк” ООД, „ББП” ООД, „Виктория Тур” АД,  
„Индустриалкомплект” АД и „ЕМ ВИ ЕЛ” ООД. 
През месец октомври са извършени и планираните проверки по спазване на изискванията на Закона 
за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. От РИОСВ Пловдив е наложена 
имуществена санкция на „Ваки Хим“ ООД, гр. Пловдив, в размер на 5 000 лв., за неправилно 
съхранение на опасни химични вещества. 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
Поставени са информационно - указателни табели и са маркирани границите на Природна 
забележителност (ПЗ) „Орлова скала“ и ПЗ „Находище на момина сълза и божур“ в община 
Минерални бани и Защитена местност „Дефилето“ в община Харманли. 
Преустановено е унищожаването на приоритетно за опазване природно местообитание „Понто 
Сарматски степи“, в границите на Защитена зона BG0002051 „Калиакра“. 
Преустановено е замърсяването на Северния отводнителен канал в района на екарисажа в гр. 
Пловдив и на земеделски площи (от отпадъчни води от ферма за патици в с. Скутаре, стопанисвано 
от „Йолис 2016“  ООД). 
Закрита е незаконна площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства в с. 
Книжовник, община Хасково. 
От екоинспекциите в гр. Бургас и гр. Варна са проведени инициативи и мероприятия, организирани 
по повод Международния ден на Черно море. 

 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие:  РИОСВ и yчeници ce включвaт в Евpoпeйcкaтa ceдмицa зa нaмaлявaнe нa oтпaдъцитe  

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-i-utchenitsi-se-vklyutchvat-v-evropeyskata-sedmitsa-

za-namalyavane-na-otpadatsite-2.html 

 
 

Текст: РИОСВ и yчeници oт шecт вeликoтъpнoвcки yчилищa ce включвaт в Евpoпeйcкaтa ceдмицa зa 
нaмaлявaнe нa oтпaдъцитe. Tя cтapтиpa нa 19 нoeмвpи 2016 г., кaтo цeлтa e дa ce пoвиши 
инфopмиpaнocттa нa oбщecтвoтo и нaй-вeчe нa пoдpacтвaщитe. В инициaтивитe щe yчacтвaт СУ “Ем. 
Стaнeв” и “Вeлa Блaгoeвa”, ПГЕ “Ал. Ст. Пoпoв”, АК “Аpкyc”, СУ “Г.С. Рaкoвcки” и ОУ “Д. Блaгoeв”. 
Вoдeщa тeмa тaзи гoдинa e “Нaмaлявaнe нa oтпaдъцитe oт oпaкoвки. Изпoлзвaйтe пo-мaлкo 
oпaкoвки”. РИОСВ пpoдължaвa cтapтиpaлaтa oт м.г. инициaтивa c yчeници “Дa влeзeм в чac c 
oтпaдъцитe”. Пoд тoвa мoтo щe пpeминaт ypoцитe и диcкycиитe пo тeмaтa в yчилищaтa и 
Инфopмaциoнния цeнтъp нa eкoинcпeкциятa, cъoбщи Милкa Аceнoвa oт РИОСВ. Оcoбeнo внимaниe 
ce oбpъщa нa йepapхиятa в yпpaвлeниeтo нa oтпaдъцитe, кoятo включвa пpeдoтвpaтявaнe, 
мнoгoкpaтнa yпoтpeбa, peциклиpaнe, oпoлзoтвopявaнe и oбeзвpeждaнe. Пpaктичecкaтa чacт e 
cвъpзaнa c oцeнкa нa oпaкoвкитe. Учeницитe щe ce зaпoзнaят c иcтopиятa и дeйнocттa нa eднo 
peгиoнaлнo дeпo чpeз филм и щe изpaбoтят пpeдмeти oт oтпaдъци oт oпaкoвки. С нaй-opигинaлнитe 
идeи щe бъдe oткpитa излoжбa в РИОСВ нa 28 нoeмвpи, кoятo щe пpoдължи дo 9 дeкeмвpи 2016 г. 
Зa Кoлeдa cмe пpeдвидили дeцaтa дa изpaбoтят cнeжeн чoвeк и джyджeтa, дa имa и aкции пo 

http://smolyanpress.net/?p=65555
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пpeдaвaнe нa хapтия, плacтмacoви бyтилки и кaпaчки, дoпълни Аceнoвa. 
 

 
Източник: plovdivnews.net 
 

Заглавие: РИОСВ – Пловдив стартира Европейската седмица за намаляване на отпадъците 
 

Линк: http://plovdivnews.net/component/k2/38029-riosv-plovdiv-startira-evropeiskata-sedmitza-za-
namalyavane-na-otpadatzite 
 

 
 

Текст: РИОСВ – Пловдив сложи началото на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 
(ЕСНО) с викторини сред ученици за разделното събиране на опаковки. Директорът на инспекцията 
доц. Стефан Шилев разказа на учениците от ІІ клас на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ за пътя на 
отпадъците от контейнерите за разделно събиране до заводите за рециклиране и за ползите от това. 
Експертите от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ към община Пловдив Ваня 
Копаранска и Йорданка Петева представиха пред второкласниците възможностите, които живеещите 
в район „Централен“ имат за изхвърляне на отпадъците в три цвята контейнери и демонстрираха 
видео клипове със синоптика Емил Чолаков, който разказва за пътя на отпадъка от контейнера за 
разделно събиране до завода за рециклиране. Децата с интерес гледаха филмчетата на „ЕкоПак 
България“ за оползотворяването на отпадъците и не се затрудниха от въпросите във викторината по 
темата. 
Кампанията продължава с беседи и викторини сред второкласници от „Св. Седмочисленици“. Към 
инициативата активно се включват кметът и зам.-кметът на район „Западен“ Димитър Колев и Георги 
Георгиев, които ще разкажат пред ученици от СУ „Свети Кирил и Методий“ за инициативите, които 
провежда администрацията за разделното събиране на отпадъци и за предотвратяване на 
образуването на нерегламентирани сметища. 
В администрацията на РИОСВ – Пловдив вече са открити два пункта за събиране на негодни за 
употреба батерии. В приемната и в деловодството на екоинспекцията са поставени контейнери за 
излязло от употреба дребно електрическо и електронно оборудване. 

 
 

Източник: bta.bg 
 

Заглавие: В Бургас започнаха проверки на фирмите, които изкупуват метали 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1465054 
 

 
 

Текст: Служители на МВР и Община Бургас започнаха проверки на фирмите, които изкупуват метали, 
заради масови кражби на метални капаци от шахтите по улиците и алеите в града. Ако се установи, 
че в тях са предадени метални решетки, капаци или други елементи от градската инфраструктура, на 
отговорните лица ще бъдат налагани предвидените по закон санкции. Това съобщиха от общинския 
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пресцентър.  
Разбити шахти с изчезнали незнайно къде решетки има във всички райони на града. Това създава 
опасност както за пешеходците, така и за водачите на автомобили, каза кметът Димитър Николов. 
Той съобщи, че проверка е извършена и на пристанището, където през последните дни е имало 
кораб за товарене със скрап.  
Николов призова, гражданите, които имат информация или станат свидетели на кражба на метални 
елементи от канализацията и инфраструктурата, да подават своевременно сигнали за това. 
 
 
Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Суровините задвижиха европейските борси 
Акциите на производителите на индустриални метали записаха силна сесия 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/pazari/2016/11/22/2869008_surovinite_zadvijiha_evropeiskite_borsi/ 
 

 
 

Текст: Европейската сесия премина под знака на завръщането на инвеститорите при акциите. Успехи 
на основните азиатски пазари и на борсите в САЩ в понеделник предвещаваха успешен ден, който 
заличи предишните колебания, най-вече свързани с наближаващия референдум в Италия. 
Оптимизма засвидетелства общопазарният индекс EuroStoxx 600, който се покачи с 0.43%. Сегментът 
за компаниите в добива на суровини беше най-силнo представящият се в рамките на деня, като 
отчете покачване от 2.50%. 
В очакване на по-високо търсене 
Най-силно това си пролича на борсата в Лондон, където са листнати и най-големите европейски 
минни компании. Емисиите им окупираха печелившите, като акциите на Anglo American поскъпнаха с 
4.54%. С близо толкова се покачи и цената на книжата на Glencore, а с 3.58% на зелено бяха тези на 
BHP Billiton. 
"Аз съм настроен положително спрямо минните акции, като такива са и препоръките на банките. 
Пазарите се фокусират върху очаквания ръст на разходите за инфраструктура и отбрана в САЩ", 
коментира пред Reuters Кристиан Стокър от UniCredit. "Резултат от очакванията за инфлация е ръстът 
на доходността по дългосрочните облигации, а индустриалните метали покачват цената си. 
Прогнозите са това разместване да продължи и занапред", казва още той. 
Оптимизмът на пазара относно металите си пролича при емисията на най-големия производител на 
стомана ArcelorMittal. Акциите на компанията поскъпнаха с над 6%, като оглавиха печелившите и 
достигнаха най-високата си стойност от началото на годината. Компанията обяви, че ще доставя 
стомана за производството на два кораба във Франция, а водещият индекс в Париж САС 40 нарасна с 
0.86%. 
Настроенията на инвеститорите бяха високи и във Франкфурт, където основният индекс DAX се 
повиши с 0.57%. С над 3% поскъпнаха акциите на индустриалната ThyssenKrupp. Част от бизнеса на 
компанията е свързан с обработката на алуминий, което я качи на вълната на поскъпването на 
акциите на производителите на метали. Lufthansa отмени 876 полета в сряда заради стачка на 
пилотите, което остана почти незабелязано от пазара и акциите ѝ поевтиняха само с около половин 
процент. 
ОПЕК на ход 
Сортът брент отново наближи 50 долара за барел, като инвеститорите възлагат надежди, че 
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производството на ОПЕК ще бъде ограничено в края на ноември, когато е срещата на организацията. 
Суровината поскъпна с 0.75% до 49.30 долара за барел, а WTI остана по-назад с четвърт процент 
повишение и 48.34 долара. 
Доларът продължи да доминира на валутния пазар. Паундът поевтиня с 0.68% до 1.2408, а еврото 
изгуби 0.13% до 1.0617. Йената се обезцени до нивата си от май на тази година, понижавайки курса 
си до 111.02, а швейцарският франк изгуби 0.17% до 1.0105 за долар. 
 
 

Източник: dobrich.topnovini.bg 
 

Заглавие: Първите количества разделни отпадъци събраха в община Добричка 

 
Линк: http://dobrich.topnovini.bg/node/738697 
 

 
 

Текст: Първите количества разделно събрани отпадъци от територията на Община Добричка вече са 
извозени до сепариращата инсталация на регионално депо с. Стожер, съобщиха от 
Консорциум „РСУО – Добрич“ – оператор на регионално депо за отпадъци. 
В първия ден са били посетени селата Победа, Котленци, Поп Григорово, Приморци, Плачи Дол и 
Бранище. Жителите са показали висока активност и много добра организация в пунктовете за 
предаване на материалите. Резултатът само от един ден е 620 кг разделно събрани рециклируеми 
отпадъци. 
На следващия ден са били обслужени селата Стефаново, Стожер и Дебрене. Извозени са 800 кг 
отпадъци. Основен принос за това има ОУ „Пейо К. Яворов” в с. Стефаново, откъдето са предадени 
стари книги и учебници за рециклиране. В изнасянето и товаренето на хартията са се включили и 
учениците. 
В Община Добричка стартира кампания за въвеждане на разделно събиране на отпадъците в 11 
населени места. Общината закупи и предостави специални чували, в които да се събират само 
генерираните от домакинствата рециклируеми материали – хартия, пластмаса, стъкло и метали. 
Предаването на събраните отпадъци се извършва на специално обособени за целта пунктове. 
 
 

Източник: prb.bg 
 

Заглавие: Районна прокуратура – Левски предаде на съд мъж, извършил поредна кражба 
 

Линк: http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/rajonna-prokuratura-levski-predade-na-sd-mzh-izvrs/ 
 

 
 

Текст: Районна прокуратура – Левски внесе в съда обвинителен акт срещу 42-годишен мъж, 
извършил поредна кражба. 
Обвинението срещу Диян З. е за това, че през периода от 24.03.2016 г. до 01.04.2016 г. в с.Градище, 
общ.Левски, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво 
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направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи на обща стойност 589 лв. от владението на 
собственика, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по 
чл.195 ал.1,  вр.  чл.194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 НК. 
В частния дом обвиняемият, който е осъждан и няма трудови доходи, влязъл два пъти. На 
неустановен ден през март 2016 г., Диян З. минавал по улица в селото. Поради липсата на финансови 
средства решил да извърши кражба от къщата, прескочил оградата, разбил заключената входната 
врата и от кухнята взел смесителни батерии и телевизор. След това разбил и вратата на мазето 
откъдето взел водомер, пръскачка, електрическа скара, конвектор на сателитна чиния, тръбни 
ключове, клинове, ръчна количка, кабели за осветление и удължител. Известно време след първата 
кражба, обвиняемият отново решил да отиде в къщата с намерението да открадне и други вещи. По 
същият начин влязъл в мазето и взел различни инструменти. И при двете кражби, откраднатите 
предмети предал в пункт за изкупуване на черни и цветни метали.   
 Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда. 
 
 
 


