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Заглавие: Mинистър Искра Михайлова встъпи в длъжност със заявката "проблемите на околната среда и 
изменението на климата да намерят мястото си във всички секторни политики в България" 

  
 
 
Линк: http://www.moew.government.bg/     
 
Текст: Тя символично прие ключа на министерството от досегашния министър Юлиян Попов  

“Аз съм радетел за това, проблемите на околната среда и изменението на климата да намерят мястото си 
във всички секторни политики в България” – с такава заявка новоизбраният министър на околната среда и 
водите Искра Михайлова прие символично ключа на министерството от  досегашния министър в 
служебния кабинет Юлиян Попов.  
  
От своя страна Юлиян Попов изрази задоволство, че МОСВ се поема от Искра Михайлова, която е не само 
доказан експерт в тази област, но през годините «е доказала своята дълбока ангажираност с проблемите 
на околната среда».Тя благодари за символичния ключ и го прие като "голяма чест и отговорност".  
  
Предстоят важни неща в частта "Структурни фондове" за плановия период 2014-2020 г., които са спешни - 
до края на годината, каза новият министър на околната среда и водите в отговор на въпрос за 
предстоящите приоритети. По думите й, във връзка с договарянето на следващия програмен период е 
наложително да се разгледа и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите. «За 
прилагането на проблемите на климата в секторните политики е много възможно да се наложат и други 
законодателни инициативи» -  добави министър Искра Михайлова в първото си изявление пред 
журналисти. 

  
 

 
 
Източник:  fakti.bg 

Заглавие: Двудневна полицейска акция срещу крадци на метали 

 
Линк:  http://fakti.bg/krimi/67739-dvudnevna-policeiska-akcia-sreshtu-kradci-na-metali  

Текст: Двудневна специализирана полицейска операция за противодействие на кражбите на метали 
беше проведена на територията на Софийска област, съобщиха от Областна дирекция на МВР - София. 

В хода на акцията са разкрити две престъпления, задържани са трима извършители. 

На 27 и 28 май на територията на всичките 12 районни управления „Полиция” в структурата на ОДМВР - 
София се проведе специализирана полицейска операция за противодействие на кражбите на метали и 

контрол на  площадките, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали. 

http://www.moew.government.bg/
http://fakti.bg/krimi/67739-dvudnevna-policeiska-akcia-sreshtu-kradci-na-metali
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Акцията беше реализирана от служителите на криминална и икономическа полиция, съвместно с 
колегите им от сектор „Пътна полиция”. В хода на операцията след бързи действия по подаден сигнал 
служителите на реда са разкрили две домови кражби на метални вещи, непосредствено след 
извършването им. 

В дежурната част на РУП - Ботевград вчера се получил сигнал за извършена кражба от частен дом на ул. 
„Васил Левски”. Съобщението било подадено от бдителни граждани, които алармирали в полицията за 
подозрително движение на непознати в имота на възрастната им съседка. Уточнено било, че от дома на 
79-годишната жена са откраднати две медни тави, два медни котела, медна пръскачка, велосипед и 
други дребни вещи. 

Полицейските служители реагирали незабавно и съвсем скоро засекли извършителите, които се оказали 
техни стари познайници. Единият, В.Г. на 19 години,  влачел тежък чувал, натъпкан с част от крадените 
вещи, а 17- годишният му съучастник бутал колелото. Инкриминираните вещи били иззети, а младите 
рецидивисти - отведени в районното управление. В.Г. бил задържан за 24 часа, а непълнолетният му 
другар- освободен след разпит. По случая в РУП - Ботевград е образувано досъдебно производство. 

В същото време сигнал за домова кражба бил подаден и в РУП - Самоков. Собственичката заявила, че 
през последните няколко дни от къщата й в местността „Рудежо” са били откраднати 10 метални тръби, 
метална врата, телевизор, три картини и 1.5 кубика дърва за огрев. По случая била образувана преписка. 
Служителите на реда предприели незабавни оперативно- издирвателни действия, в резултат на които 
разкрили авторите на престъплението. Осъжданият за кражби Д.Б. на 43 години и криминално проявен 
младеж на 17 години били засечени с каруца, на път за поредния им набег в къщата. 

Разследващите установили, че в продължение на три дни рецидивистите периодично са обирали чуждия 
имот, докато престъпната им сесия не била прекъсната от намесата на полицаите. Изяснило се, че 
телевизора и картините двамата са продали в заведение в махалата, металните вещи- пласирали, а 
дървата складирали в двора на Д.Б.  Част от инкриминираните вещи са иззети, а извършителите са 
задържани с полицейска мярка за 24 часа. Работата по случая продължава. 

В хода на спецоперацията са проверени  общо 106 лица и 74 пътни превозни средства. Съставени са девет 
акта за установени административни нарушения по Закона за движение по пътищата. Броят на 
инспектираните площадки в областта е 31, нарушения не са констатирани. 

 

Източник: zapernik.com 
 

Заглавие: Радомирски полицаи разбиха нелегален пункт за метали в Земен 

 
Линк:  http://www.zapernik.com/krimi/radomirski-policai-razbiha-nelegalen-punkt-za-metali-v-
zemen_23046/     

http://www.zapernik.com/krimi/radomirski-policai-razbiha-nelegalen-punkt-za-metali-v-zemen_23046/
http://www.zapernik.com/krimi/radomirski-policai-razbiha-nelegalen-punkt-za-metali-v-zemen_23046/
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Текст: Служители от РУП МВР Радомир установиха пункт за изкупуване на черни и цветни метали в гр. 
Земен, извършващ търговска дейност без необходимото за целта разрешително. 

Вчера, в хода на специализирана полицейска операция, проведена от служители на РУП МВР Радомир е 
извършена проверка на пункт за изкупуване на черни и цветни метали, находящ се в гр. Земен. Оказало 
се, че пункта функционира без необходимите документи съгласно Закона за управление на отпадъците ( 
ЗУО). По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава в РУП МВР Радомир. 
 

 
Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Зелена светлина: Електронни отпадъци 
 
Линк:  http://bnt.bg/bg/news/view/101882/zelena_svetlina_elektronni_otpadyci   

Текст:  Радиото, с което поколения са израснали. Грамофонът, навъртял хиляди километри песни и 

приказки. 

Обемисти кутии с лампи, заменени от все по-малки платки. Двукасетъчните - Корекомската мечта. 

Телевизорите с токоизправител. Самоделните антени за сръбска телевизия. Многократно поправяните 

перални. Хладилниците, предавани от родители на деца. 

По някое време хората престанаха да помнят техниката, която е била част от ежедневието им години 

наред. Защото настъпи съвремието. И в него новите поколения техника се сменят не с години, а буквално 

смесеци. 

Дори и западните уреди втора употреба се превърнаха в отживелица. Новото овехтява бързо и дори не 

дава време хората да свикнат с него и да го натоварят със спомени. 

Цените падат, цикълът на подмяна се ускорява, а преждевременно остарелите уреди се трупат. 

Превръщат се в електронен отпадък, чието място определено не е до кофите за боклук. Да не говорим за 

пропуснатите възможности, когато тези купища не се рециклират. Това, че пътят от телефоните с шайба 

до смартфоните трае няколко години, не значи, че материалите за направата на нова техника трябва да са 

различни. 

Тъкмо напротив. Цикълът на повторна и многократна употреба на едни и същи материали в 

производството е напълно възможен. Стига да улучи и последва пазарния ритъм на новите уреди. Баланс, 

който зависи предимно от преодоляването на раздялата със стария телефон, стария компютър, старата 

печка, хладилник, телевизор. Нагласата, че те винаги могат да послужат за нещо е колкото неправилна, 

толковаивярна. 

Разбира се, че старата техника може да послужи. Но не като стои в ниши, килери, мазета и междуетажно 

пространство. А като намери пътя към специализираните фирми за рециклиране на електронен отпадък. 

Процесът се улеснява от кампании като последната - „Бъди отговорен, е-рециклирай", която се проведе в 

София, Пловдив, Бургас и Варна. Кампанията се стреми не само да събере максимално количество 

отпадък в рамките на ден, но и да напомни на хората, че винаги могат да потърсят безплатните услуги на 

специализирани фирми за преработка, дори и при извозване на по-обемиста техника от домовете им. 

http://www.zapernik.com/
http://www.zapernik.com/
http://bnt.bg/bg/news/view/101882/zelena_svetlina_elektronni_otpadyci
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Пътят за рециклиране на електронния отпадък е открит. И той в никакъв случай не води към 

пространствата край кофите и контейнерите за битова смет. 

 

Източник: segabg.com 

 

Заглавие: Софиянци се освободиха от електронните отпадъци 

Линк:  http://www.segabg.com/article.php?id=649327    

Текст:  Екоминистърът Юлиян Попов се включи в акция "Бъди отговорен e–рециклирай". Снимка: БГНЕС 
 
Лаптоп на "преклонна" 20-годишна възраст, произведен през 1995 година и внесен от Япония, 
телевизори, телефони, компютри и всякакви ел. уреди бяха събрани за първите два часа на специален 
пункт в София. Той е открит за кампанията за събиране и рециклиране на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (e-отпадъци), предаде БГНЕС. 
На площад "Св. Александър Невски" в мобилния пункт хората могат да предават за рециклиране е-
отпадъци. Петя Гагова, ПР експерт към министъра за развитие на електронното правителство, обясни, че 
тези отпадъци отиват при техните партньори от Екологика, в техния завод, където се разглобява. 
Пластмасата остава у нас, а някои от по- ценните материали се пращат в Германия, където се рециклират. 
Според статистиката българите произвеждат около 50 милиона тона е-отпадъци годишно и само 10% от 
тях се рециклират. Днес освен пункта в София има и подобни в Пловдив, Бургас, Варна, Несебър, Обзор, 
Свети Влас и Равда, непрекъснато се включват и нови общини. 
Само за около два часа ва пункта в София дойдоха около 25 човека. 
Ако и вие искате да се отървете от стария си компютър, който само събира прах или от някои и друг 
излишен уред, може да го направите днес до около 16 часа, организаторите обещават, че ако има хора на 
пункта и след този час ще останат и след това. 

 

Източник: sever.bg 

 

Заглавие: 12 акта и 22 глоби по фиш за цветни метали 

Линк:  http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-

%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/12-

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-22-

%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-

%D1%84%D0%B8%D1%88-%D0%B7%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_l.a_i.292289_r.733%D1%85%D0

%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82.html     

http://www.segabg.com/article.php?id=649327
http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/12-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-22-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%88-%D0%B7%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_l.a_i.292289_r.733%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82.html
http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/12-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-22-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%88-%D0%B7%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_l.a_i.292289_r.733%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82.html
http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/12-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-22-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%88-%D0%B7%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_l.a_i.292289_r.733%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82.html
http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/12-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-22-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%88-%D0%B7%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_l.a_i.292289_r.733%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82.html
http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/12-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-22-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%88-%D0%B7%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_l.a_i.292289_r.733%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82.html
http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/12-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-22-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%88-%D0%B7%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_l.a_i.292289_r.733%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82.html
http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/12-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-22-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%88-%D0%B7%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_l.a_i.292289_r.733%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82.html
http://sever.bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/12-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B8-22-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D1%88-%D0%B7%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_l.a_i.292289_r.733%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82.html
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Текст: Специализирана полицейска операция за разкриване на престъпления и нарушения, свързани с 
търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали се проведе на територията на областта. 

В Свищовско, Павликенско и Полскотръмбешко са проверени общо 11 обекта, 81 лица и 47 МПС. 
Съставени са 12 акта и 22 глоби по фиш.  

53-годишният Й. Г. от Свищов, криминално проявен и осъждан е задържан за извършена кражба на 
метално скеле и улуци от вилен имот в местността Стъклен край Свищов. Престъплението е извършено в 
периода 22-24 май. Откраднатите вещи са предадени в пункт за изкупуване на отпадъци от черни и 
цветни метали.  

По случая е заведена преписка в РУП – Свищов. Същата е подготвена за доклад пред Районна 
прокуратура – Свищов. 

 


