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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Разкриха крадци на метали 
  
 
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1091870  
 

Текст: Три непълнолетни момчета са задържани за кражба на метали, съобщиха от полицията в Сливен. 
Престъплението е извършено в периода 13 - 20 май от помещения на фирма в индустриална зона в града. 

От две помещения на фирмата са откраднати 61 броя ламаринени капаци, като нанесената щета е за 
около 500 лв. Задържаните са криминално проявени от Сливен на 17 и 15 години. 
Предметите, обект на кражбата са намерени и предадени на тъжителя. По случая се води досъдебно 
производство. 

 
 
Източник:  news.ibox.bg 

Заглавие: Шуменец задигна над тон метали от вила край Айдемир 
 
Линк:  http://news.ibox.bg/news/id_1544572536 
 

Текст: Полицаи от Шумен заловиха 28-годишен мъж, откраднал над тон метали, съобщи МВР. 

Два дни мъжът пренасял с колата си изделия от черни и цветни метали от вила край Айдемир и ги 
предавал в пункт за изкупуване на вторични суровини. 

Извършителят е задържан след подаден сигнал. У него имало близо 1300 кг метали. 

Установена е самоличността му, той е с богато криминално минало и изтърпява наказание „пробация" за 
предишно посегателство. 

Задържан е за 24 часа, срещу него е образувано досъдебно производство. 

 
Източник: shum.bg 
 
Заглавие:. Проверяват пунктовете за изкупуване на черни и цветни метали 
 
Линк:  http://www.shum.bg/index.php?item=92846&PHPSESSID=nhsr5552ck9jaltd52uia3cr35   
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1091870
http://news.ibox.bg/news/id_1544572536
http://www.shum.bg/index.php?item=92846&PHPSESSID=nhsr5552ck9jaltd52uia3cr35
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Текст: 98 лица, 33 пътно превозни средства и 18 площадки за събиране на черни и цветни 
метали са проверени вчера в рамките на европейска акция на територията на ОДМВР-Шумен. 
Съставени са шест акта за установяване на административно нарушение. 

По време на акцията за противодействие на кражбите на черни и цветни метали е установен и 
мъжът, откраднал 2 радиатора от незаключена стая в кметството на село Мировци. Това е 24-
годишният М.С. от същото село. Образуван е заявителски материал. Операцията продължава. 

 

 
Източник: dartsnews.bg 
 
Заглавие: ЕС дава 31 млн. евро за еко проекти 
 
Линк:  http://dartsnews.bg/News/48765  

Текст:  Домакини сме на най-големия форум за опазване на природата 

Еврокомисията дава 31,5 млн. евро за 45 проекта, които са свързани с опазването на околната 

среда. Срокът за подаване на предложенията е до 5 септември. Предприятията, които ще 

участват, трябва да представят нови екологични решения в пет области - рециклиране на 

материали, вода, устойчиви строителни материали, екосъобразни дейности, храни и напитки.  

„Екологично иновативните дейности водят до промяна на цялата икономика. Насърчавам 

особено малките и средни предприятия да кандидатстват за финансиране и да помогнат на 

Европа да укрепи водещата си позиция в сектори като управлението на водите и отпадъците“, 

каза еврокомисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник. 

Предприятията, които могат да участват, трябва да са разработили екологичен продукт, процес 

или услуга, но имат затруднения при въвеждането им на пазара. Комисията предлага 

съфинансиране за покриване на до 50 % от разходите за проект. 

Почти 50 подобни плана са одобрени миналата година и са готови да стартират, а над 185 вече 

са в процес на изпълнение. Примери от сегашните схеми са - оптимизиране на технологията за 

повторно използване на стари тухли в строителството, производство на кожени обувки, които не 

съдържат вредни химикали, използване на въглероден двуокис за естествен източник на Омега-

3 и нова техника за производство на килими.  

Екологичните иновации се финансират чрез Рамковата програма за конкурентоспособност и 

иновации и имат бюджет от около 220 милиона евро за периода 2008 – 2013 година.  

http://dartsnews.bg/News/48765
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В България пък ще се проведе най-голямото събитие в областта на екологията - конференцията 

Save the Planet. Десетки чужди фирми са заявили участие от 29 до 31 май в столичния Интер 

Експо Център. Те предлагат или търсят продукти и услуги в областта на рециклиране и 

управление на отпадъци. Ще бъдат представени нови екологосъобразни технологии, които 

намаляват общото въздействие върху околната среда. 

На изложението ще присъстват президентът Росен Плевнелиев, Филип Лоу, генерален директор, 

Директорат „Енергия” към Европейската комисия, Хулио Гарсия Бургес - директор Дирекция 

„Управление на отпадъци C2”, Директорат „Екология” към Европейската комисия. Освен тях в 

откриването ще се включат Ирена Младенова, зам.-министър на на икономиката, енергетиката и 

туризма, Добромир Симидчиев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, 

Евдокия Манева, зам.-министър на околната среда и водите. Сред официалните гости са и 

посланиците на Австрия, Аржентина и Унгария. 

 

На предварително подготвени делови срещи ще се обсъждат възможности за бизнес 

сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда, вода и пречистване на 

водата; управление на отпадъци и рециклиране; енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници – възможност за създаване на бизнес контакти и срещи с потенциални 

партньори. Българската фотоволтаична асоциация ще представи препоръки за преодоляване на 

регулаторните бариери пред интегрирането на фотоволтаични инсталации и ще обсъди 

състоянието и перспективите на фотоволтаиката в България. 

 

Източник: news.ibox.bg 

 

Заглавие: Нерегламентиран пункт за скрап откриха в Ловеч 

Линк:  http://news.ibox.bg/news/id_396149340   

Текст:  Нерегламентирано изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали било установено в 

Ловеч, съобщават от областната дирекция на полицията. Това е станало при проверка от 

полицейски служители на пункт за изкупуване на черни и цветни метали.  

 

Констатирано било, че липсва необходимото разрешение за тази дейност.  

На мястото били открити 22 кг алуминиеви отпадъци, 21 кг медни отпадъци и 480 кг отпадъчно 

желязо - общо 523 кг отпадъци от черни и цветни метали. 

Те били иззети, както и други доказателства за търговската дейност. По случая е образувано 
досъдебно производство. 

http://news.ibox.bg/news/id_396149340
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Източник: economynews.bg 
 

Заглавие: БАР: Увеличават се нерегламентираните сметища 

Линк:  http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B0%D1%80-

%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1

%82-%D1%81%D0%B5-

%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D

0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-news45382.html   

Текст: Забелязва се рязно намеление на местата, където могат да бъдат предавани отпадъци от 
черни и цветни метали. Това констатира Българска асоциация по рециклиране, на базата на 
обобщена информация от РИОСВ в страната, получена по Закон за достъп до обществена 
информация (ЗДОИ). 
Данните сочат, че към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни 
метали, които отговарят на законовите изисквания е 889, което е рязко намаление спрямо 
януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕТ). Това означава, че ако към 
януари миналата година една площадка е обслужвала 3086 български граждани, то към момента 
една площадка трябва да приема ОЧЦМ от 8267 души. Разкото намаляване на броя na 
площадките е предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани 
сметища, и e в абсолютно противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно отпадъците, която посочва, че е необходимо икономическо 
стимулиране на гражданите с оглед по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което 
ще се избегне замърсяването на околната среда. 
Във връзка с изнесената информация, в резултат на наложените рестрикции върху сектора при 
сега действащото законодателство Българска асоциация по рециклиране изразява опасение 
относно: 
• Рязкото увеличаване на нерегламентираните сметища в страната; 
• Явната предпоставка за увеличaване на сивия сектор в бранша. 

http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-news45382.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-news45382.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-news45382.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-news45382.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-news45382.html
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-news45382.html

