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Източник: news.den.bg 
 
Заглавие: Кражба на метали в СливенКражба на метали в Сливен ба на метали в Сливен 
  
 
Линк: 
http://news.den.bg/home/bulgaria/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%
D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-
%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D
0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-?il=bg&nid=7232663&year=2013  
 

Текст: Полицейски служители от УП-Надежда са установили и задържали две жени и един мъж 

за кражба от фирма в индустриалната част на града. За времето 8-10 юли е извършена кражба на 

6 бр. отоплителни тела и полуоски за автомобил. Нанесената щета е на стойност около 1300 лв. 

Извършителите са 21-годишният С.А. и 32-годишните жени В.К. и Я.М. всички от Сливен. Те са 

предали откраднатите вещи на пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Работата по 

разкриване на цялата престъпна дейност на тримата продължава от служители на УП- 

"Надежда". Образувано е досъдебно производство.  

  

На 04 юли в сектор "Криминална полиция" при РУП-Нова Загора е получено съобщение от жена 

на 54 години за извършена измама. Жената е дала сумата от 400 лв. на мъж от с.Съдийско поле, 

срещу обещание да извърши ремонт на покрива на жилището и. След проведените оперативно-

издирвателни действия полицейските служители установяват лицето в с.Съдийско поле. Той е 

К.К. мъж на 35 години, който не е извършил ремонта и е похарчил, взетите от жената пари за 

свои нужди. Преписката по случая е изпратена в Районна прокуратура –Нова Загора с мнение за 

образуване на досъдебно производство за престъпление по чл.209 от НК.  

  

Вчера, около 12,10 часа,на ул.Цар Освободител в Нова Загора, по време на движение е 

възникнал пожар в лек автомобил "Фолксваген Поло", собственост на 41-годишен мъж. При 

инцидента няма пострадали. Двигателят на автомобила е унищожен. Причината за пожара е 

късо съединение.  

 

http://news.den.bg/home/bulgaria/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-?il=bg&nid=7232663&year=2013
http://news.den.bg/home/bulgaria/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-?il=bg&nid=7232663&year=2013
http://news.den.bg/home/bulgaria/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-?il=bg&nid=7232663&year=2013
http://news.den.bg/home/bulgaria/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-?il=bg&nid=7232663&year=2013
http://news.den.bg/home/bulgaria/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-?il=bg&nid=7232663&year=2013
http://news.den.bg/home/bulgaria/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-?il=bg&nid=7232663&year=2013
http://news.den.bg/home/bulgaria/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80-?il=bg&nid=7232663&year=2013
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Източник:  presstv.bg 
 

Заглавие: Заповед на кмета на Павел баня за изхвърлянето на отпадъци от хартия 

 
Линк:  http://www.presstv.bg/index.php?option=com_portal&view=article&id=27782  
 
Текст:  Със Заповед на Кмета на община Павел баня Станимир Радевски е забрането на собствениците на 

магазини и заведения за обществено хранене да изхвърлят несгънати кашони в контейнерите за битов 

отпадък и в сините контейнери за хартия. Причината е, че несгънатите кашони и други хартиени отпадъци 

увеличават обема на отпадъците и един контейнер се пълни само с два-три несгънати кашона, обясняват 

от Община Павел баня. Общината ежедневно депонира битовите си отпадъци на сметище в района на 

град Мъглиж. Разходите за един тон депониран отпадък надвишават 50 лева, като месечното количество 

на битовите отпадъци варира между 270 и 350 тона. 

 

  
 
 
Източник: radio-sz.net 
 
Заглавие: ВАС отмени решение за Регионалното депо за отпадъци край Ямбол 
 
Линк:  http://www.radio-sz.net/radio/index.php/novini/regionalni-novini/1208-vas-otmeni-
reshenie-za-regionalnoto-depo-za-otpadatzi-krai-yambol   

Текст:  Върховният административен съд отмени решение на министъра на околната среда и водите за 

Регионалното депо за отпадъци в Ямбол с мотива, че няма оценка за въздействие на околната среда. 

Липсва отводнителен канал, канализация на стопански двор, басейн и система за отвеждане на 

отпадните води към депото. Информацията допълва Румяна Стефанова. 

 

 

 

 

http://www.presstv.bg/index.php?option=com_portal&view=article&id=27782
http://www.radio-sz.net/radio/index.php/novini/regionalni-novini/1208-vas-otmeni-reshenie-za-regionalnoto-depo-za-otpadatzi-krai-yambol
http://www.radio-sz.net/radio/index.php/novini/regionalni-novini/1208-vas-otmeni-reshenie-za-regionalnoto-depo-za-otpadatzi-krai-yambol
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Източник: energyonline.bg 
 
Заглавие: ЕК търси идеи за намаляване на хранителните отпадъци 
 
Линк:   http://www.energyonline.bg/2013/07/%D0%B5%D0%BA-
%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/     

Текст:  В Европа губим близо 89 милиона тона храни всяка година. 

Това е морално и икономически неприемливо и е още по-ужасяващо, когато вземем предвид реалните 

размери на средствата, необходими за производството на тези 89 милиона тона храна, коментира 

комисарят по околната среда Янез Поточник. – Ние губим всички тези ресурси! Нещо не е наред със 

системата! 

Все по-голям брой анализи поставят под въпрос дългосрочната устойчивост на актуалните тенденции в 

производството и консумацията на храна. 

А хранителната система има значително въздействие върху околната среда чрез, например, емисиите на 

парникови газове, използването на земя и водни ресурси, замърсяването, изчерпването на фосфора, а 

също и въздействието на химически вещества като хербициди и пестициди. 

Затова ЕК иска мнение от гражданите за европейската система за производство и консумация на храни. 

Допитването касае заинтересовани страни, граждани, представители на бизнеса, неправителствени 

организации и държавни органи и търси техните идеи за незабавни действия за намаляване на 

хранителните отпадъци, а също и за това как да се гарантира, че хранителната ни система използва 

ефективно ресурсите. 

Отговорите ще станат основа за изготвянето на комюнике за устойчиво развитие на храните по-късно тази 

година. 

Всички желаещи могат да изразят мнение относно приоритетите за действие, как да се измери 

въздействието на производството на храни, кои са най-добрите начини за насърчаване на по-устойчивото 

производство, как да се създадат по-устойчиви вериги за доставки и по-устойчиви модели на консумация 

http://www.energyonline.bg/2013/07/%D0%B5%D0%BA-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://www.energyonline.bg/2013/07/%D0%B5%D0%BA-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://www.energyonline.bg/2013/07/%D0%B5%D0%BA-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://www.energyonline.bg/2013/07/%D0%B5%D0%BA-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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на храна, как да се предотврати и намалява изхвърлянето на годни храни, какви политики ще бъдат най-

подходящи за справяне с тези предизвикателства. 

 

 

Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие: В търсене на нов метод за такса смет в София ще бъде изследван боклукът в два района 
 
Линк:    

http://www.dnevnik.bg/live/gradska_sreda/2013/07/16/2104445_v_tursene_na_nov_metod_za_ta
ksa_smet_v_sofiia_shte/?ref=rss  
 

Текст: Столичната община започва пилотен проект, при който ще изследва боклука в два столични 
района - "Кремиковци" и "Овча купел". Целта е намирането на нов метод за изчисление на такса смет, 
която да е на базата на изхвърлените отпадъци, а не както сега според данъчната оценка на имота. 
 
През септември 2012 г. беше съобщено, че експериментът ще се осъществи в три столични района - 
централна градска част, жилищен комплекс и с къщи. В крайна сметка местната управа е решила да 
отпадне центърът. 
 
До края на тази година ще се реализира предпроектно проучване, което включва избор на конкретни 
територии и идентифициране на собствениците на имоти там. През 2014 и 2015 г. ще бъде осъществено и 
самото изследване на отпадъците. След това данните ще бъдат анализирани и ще бъде предложена 
промяна на методиката за изчисление на такса смет. 
 
Някои смятат сегашния метод за несправедлив. Затова общината е проверила какви са практиките в други 
европейски страни. Установи се, че във всяка държава са различни, каза пред журналисти председателят 
на комисията по околна среда Лорита Радева (ГЕРБ). 
 
Решението за започването на проекта ще бъде взето на редовното заседание на Столичния общински 
съвет в четвъртък. 
 
Същевременно местната управа ще се опита да повиши културата на софиянци за разделното събиране 
на отпадъци. Досегашната практика се оказала неефективна, затова общината ще задължи фирмите, 
които извозват кофите за разделна смет, да започнат активни информационни кампании в училищата и 
детските градини. 
 
Предвижда се до края на 2014 г. да бъдат подменени кофите, защото в момента те били с широк отвор, 
което позволявало на гражданите да изхвърлят всякакъв отпадък. Новите контейнери ще са тип иглу - с 
доста по-малък отвор от сегашните. На сметоизвозващите коли ще бъдат поставени GPS-и, за да може да 
се следи спазват ли графика си. 
 

http://www.dnevnik.bg/live/gradska_sreda/2013/07/16/2104445_v_tursene_na_nov_metod_za_taksa_smet_v_sofiia_shte/?ref=rss
http://www.dnevnik.bg/live/gradska_sreda/2013/07/16/2104445_v_tursene_na_nov_metod_za_taksa_smet_v_sofiia_shte/?ref=rss
http://www.dnevnik.bg/live/gradska_sreda/2012/09/28/1915323_obshtinata_shte_rovi_v_bokluka_na_tri_stolichni_raiona/
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Източник: focus-radio 
 
Заглавие: Станислав Генчев: РСПБЗН-Видин: На дневен ред отново излиза ниската противопожарна 
култура на част от населението 

 
Линк:   http://www.focus-radio.net/?action=news&id=679450%AE=1   
 

Текст: В никакъв случай не може да се говори за усложняване на пожарната обстановка, каза за Радио 
“Фокус”- Видин главен инспектор Станислав Генчев, началник на Районна служба “Пожарна безопасност и 
защита на населението” - Видин, по повод пожарите от последните дни. Той добави, че през периода 1-
15 юли 2012 година на територията на районната служба са станали 58 произшествия, докато за същия 
период на 2013 година те са 29. Друго характерно е, че преобладават пожарите в суха тревна 
растителност и горими отпадъци, каза гл. инспектор Генчев. По думите му, тревога буди и фактът, че от 
възникналите от началото на месеца 13 пожара с нанесени преки материални щети причините за 5 от тях 
са бораване с открит огън. “Отново на дневен ред излиза ниската противопожарна култура на част от 
населението”, коментира Станислав Генчев. Касае се предимно за запалени сухи треви и сметища, от 
които огънят се пренася в обработваеми площи и причинява материални щети. От началото на месеца са 
унищожени 600 дка пшеница. Последният случая е от тази сутрин, когато в землището на село Ракитница 
са унищожени 300 дка жито. Спасени са 1300 дка. Образувана е група, която работи за установяване на 
причините, добави главен инспектор Генчев. До момента няма запалено нито едно стърнище след 
жътвата на есенниците. Причината за последните 2-3 пожара, при които са нанесени щети в по-малки 
житни масиви, е запалване на нерегламентирани сметища. “Искам да обърна внимание на гражадните да 
внимават при работа с огън на открито, особено при силен вятър. Тогава огънят може да бъде прехвърлeн 
в площи с посеви и горски масиви”, призова Станислав Генчев. Данните на пожарната показват, че два 
пожара в селскостопански посторйки са възникнали от запалени от самите собственици горими отпадъци. 
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