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Източник: news.plovdiv24.bg 
 
Заглавие: Задържаха 73 крадци на метали при голяма полицейска операция 

 

Линк: http://news.plovdiv24.bg/435224.html/     

 
Текст: На 27 и 28 май бе проведена полицейска операция за противодействие на кражбите на метали и 

контрол над дейността с отпадъци от черни и цветни метали в рамките на Action days of metal thefts - 

европейска полицейска операция срещу кражбите на метали. В акцията в участваха 15 държави-членки 

на ЕС, между които Белгия, Холандия, Испания, Германия, Кипър, Румъния и др.  

В рамките на операцията у нас са проверени над 4 200-ма души в уязвими райони на кабелни трасета, 
междустълбия, вилни зони, малки и слабо населени места, системата на железния път и др.), както и 2 
529 превозни средства, транспортиращи метали и над 800 площадки за дейности с отпадъци от черни и 
цветни метали. Проверките на площадките са извършени съвместно с РИОСВ по места, предвид влезлите 
в сила след 15 май 2013 г. разпоредби на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО). За срок до 24 
часа в поделения на МВР са задържани 73-ма във връзка с извършени престъпления по чл. 194-195 
(кражби на метали) и чл. 243в /незаконна дейност с метални отпадъци/ от НК. Срещу тях са образувани 
общо 29 досъдебни производства. 
 
Съставени са 381 акта за установяване на административно нарушение по Закона за управление на 
отпадъците, Закона за българските лични документи и Закона за движение по пътищата.  

 

 

Източник:  burgas.topnovini.bg  
 
Заглавие: Крадци на цветни метали посегнаха на бургаската опера  

 

 
Линк:  http://burgas.topnovini.bg/node/51761  
 
Текст: Медни обшивки и улуци са били задигнат от покрива на операта в Бургас. Това съобщиха от 

полицията в града. Най-вероятно става въпрос за някоя от ромските банди, занимаващи се с кражба на 

цветни метали. 

Чрез изкъртване и изрязване са отнети около 50 м. обшивка от зеленикаво кафяв метал, 2 кв.м. медни 
ламарини с размер 0.10/0.20 м. и две водосточни тръби от същия материал с дължина 1.5 м. 

http://www.moew.government.bg/
http://burgas.topnovini.bg/node/51761
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Точната стойност на нанесените от кражбата щети са в процес на изясняване. Директорът на операта 
Александър Текелиев обясни, че щетите не са големи, но не се ангажира с конкретни цифри. Той не 
сподели и кой ще възстанови откраднатото. 

Работата по случая продължава. 

 

 
 
Източник: news7.bg 
 

Заглавие: 10 стъпки за изчезването на боклука 

 
Линк:  
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/10-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0_l.n_i.10719_c.36.html 
 
Текст:  Ако потребяваме като в САЩ ще ни трябват 4 планети за отпадъка  

Предприемането на десет стъпки е достатъчно, за да изчезнат генерираните битови отпадъци, твърди 
британският проф. Пол Конет, почетен президент на Европейската мрежа за нулеви отпадъци и 
световнопризнат учен в областта на нулевите отпадъци. Той беше специален гост на първия фестивал на 
филми за Земята в Дома на киното в столицата от 27 до 29 май. Ако всички потребяваме и изхвърляме 
отпадъци, както го правят в САЩ, скоро ще са ни нужни четири планети като Земята, а ако правим това, 
както в Европа - две планети, коментира Конет.  
 
Това налага промяна и най-подходящото място за започването й са отпадъците, които трябва да се 
намалят, да се рециклират и използват повторно, добави той. Експертът се занимава с управление на 
отпадъците от 28 години, работил е в 49 от щатите в Америка, както и в над 60 държави по света.  
 
Основната му теза е, че изминавайки десетте стъпки, се стига до „нулеви отпадъци”, като резултатите са 
по-добри селища за живеене, устойчиво земеделие и архитектура, нови източници на енергия и 
създаване на „зелени” работни места.  
 
Първата стъпка към намаляване на битовите отпадъци е разделното събиране при източника.  
 
Втората е събиране на сметта от врата на врата, с определени дни за извозване на отделните видове 
отпадък. Това е важно, за да се достигне до 100 процента органичен отпадък, който да се компостира, 
коментира експертът.  
 
Широкото прилагане на компостирането е и третата стъпка, посочена от експерта. Четвъртата е свързана с 

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/10-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0_l.n_i.10719_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/10-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0_l.n_i.10719_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/10-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0_l.n_i.10719_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/10-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0_l.n_i.10719_c.36.html
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обработката на отпадъците - рециклиране, а петата - с повторната им употреба. Шестата стъпка е 
свързана с предприемането на инициативи за намаляване на отпадъците, включително за намаляване на 
производствотонаопределениопаковки.  
 
Въвеждането на икономически мерки, с които се поощрява намаляването на отпадъците, е седмата 
стъпка, посочена от Конет. Като пример той даде приложената в някои щати в Америка по-ниска с 25 на 
сто такса „смет” за собствениците на заведения и хотели, които разделно събират и предават отпадъците 
си. Подобна мярка може да бъде и санкция, при неразделно изхвърляне на боклук. С прилагането на 
първите седем стъпки, които са доста познати, може да се постигне 80 на сто намаляване на отпадъците. 
Подобни резултати са достигнати в около 200 италиански общини, както и в някои американски градове, 
посочи експертът, позовавайки се на опита си.  
 
 
Осмата стъпка към постигането на "нулеви отпадъци" е свързана с изграждането на изследователски 
център за разделяне и проучване на остатъчните фракции, непосредствено преди сметището. Идеята е 
всички отпадъци да се преразгледат, преди да се заровят и от тях да се извади останалата рециклируема 
смет, поясни той. Предвижда се в подобни центрове да работят учени и да практикуват студенти. По 
думите на Конет това е мястото, където трябва да се срещнат обществото, учените и индустрията и да се 
потърси сметка на производителите за опаковките и изделията, които са стигнали до тук и не подлежат 
на преработка и повторна употреба.  
 
Деветата стъпка е подобряване на промишления дизайн на продуктите и техните опаковки, така че те да 
не достигат до депото. Последната стъпка е изграждане на временно (преходно) сметище за замърсената 
и биостабилизирана органична фракция, както и за нерециклируемите материали.  
 
Прилагането на всичките десет стъпки води до "нулеви отпадъци" за общините, с което отпада нуждата от 
огромни сметища или инсинератори, подпомага се подобряването на човешкото здраве и околната 
среда. Подобни резултати вече са постигнали близо 100 италиански общини. Според Конет прилагането 
на концепцията за "нулеви отпадъци" е по-добрата алтернатива на съществуващото положение в много 
страни, градове и местни общности, включително и България.  
 
Изгарянето на отпадъци е проектирано за изчезването на тази смет, която не може да се преработи. 
Прилагането на концепцията за "нулеви отпадъци" обаче е по-добрата алтернатива, защото прави 
видима непреработваемата смет, подчертава я като грешка и води до нейното отстраняване, коментира 
Конет. 

 
 

 
Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Протест срещу депо за отпадъци 
 
Линк:  http://bnt.bg/bg/news/view/101930/protest_sreshtu_depo_za_otpadyci  

http://bnt.bg/bg/news/view/101930/protest_sreshtu_depo_za_otpadyci
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Текст:  Еколози протестираха в Бургас срещу изграждането на ново регионално депо, което трябва да 
приема отпадъците на 5 общини. Това стана докато заседаваше европейският Комитет по наблюдение на 
ОП "Околна среда". В протеста се включиха жители на ямболските села Дражево и Хаджи Димитрово, 
които се категорични, че не е правена оценка за влиянието върху околната среда, а голяма част от 
документите по проекта са подменени. 

По проект новото депо ще се намира на едва 200 метра от ямболското село Дражево и на около 
километър от Хаджи Димитрово. Хората се оплакаха от състоянието на сегашното сметище, на което се 
изхвърлят ветеринарни и болнични отпадъци. 

„При един силен вятър всички отпадъци, торбички най-различни найлонови пълнят почти цялото село. 
Отделно е, когато се запалят там отпадъците - какъв дим идва към селото", каза Динко Петков. 

„Ако се направи такова регионално депо, искат да изхвърлят боклука на пет общини - Сливен, Ямбол, 
Стралджа, Нова Загора... - то за една община няма място, пък за пет...", обясни Иван Пройков. 

„Те са решили, че нашето депо трябва да бъде в землището на Дражево и Хаджи Димитрово - там, където 
е вододайна зона, на двеста метра от къщите на хората", разказа Диана Бончева от Сдружение „ДЕН". 

От Екоминистерството казха, че проектът ще бъде подложен на обществено обсъждане в Ямбол, но 
подчертаха, че всички екологични процедури са приключили, включително и съдебните процедури по 
тях. 

"Т. е. всичките тези решения, които са предмет на дискусия със Сдружение „ДЕН", са подлежали на 
съдебен контрол и са минали на първа и втора инстанция и са в полза на Министерството", съобщи 
Малина Крумова - зам.-министър на околната среда и водите. 

Началникът на отдела за България в Европейската комисия Реналдо Мандметс заяви, че най-тревожното 
в ситуацията е, че сегашното сметище все още не е затворено. По думите му, изхвърлянето на болнични и 
ветеринарни отпадъци там е престъпление, което трябва да бъде разследвано от прокуратурата.  

  


