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Източник:МОСВ 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова взе участие в конференция на тема „Иновации в гео-

пространствените технологии за устойчива и безопасна околна среда“  

Оперативна програма „Околна среда“ включва специална приоритетна ос, която има за цел да 

подкрепя пилотни, иновативни проекти в опазването на околната среда 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2334    
  

 

Текст: Министър Искра Михайлова взе участие в официалното откриване на конференция на тема 

„Иновации в гео-пространствените технологии за устойчива и безопасна околна среда“, която се проведe 

днес в София. Форумът е организиран от Бизнес клуб „България-Белгия-Люксембург“, под патронажа на 

Н. Пр. Аник Ван Калстър, посланик на Кралство Белгия в България. Конференцията е посветена на 

използването на иновативни технологии в подкрепа на успешното усвояване на европейските фондове.  

„Когато са обединени усилията на представители на науката, на успешния бизнес, на новите технологии, 

на администрацията и на всички заинтересовани страни, аз съм убедена, че резултатите ще бъдат 

положителни, и ще доведат до подобряване на общата система за управление на околната среда в 

България“, каза в своето приветствие към участниците министър Михайлова.  Министърът отбеляза, че от 

името на МОСВ ще се представят направленията на ОП „Околна среда“ за периода 2014 - 2020 г., така 

както се водят преговорите с партньорите от Европейската комисия. „Надяваме се, че добрите идеи в нея 

ще намерят подкрепа и ще бъдат реализирани в следващите седем години“, каза още министър 

Михайлова.  Тя съобщи, че в проекта за оперативната програма е включена специална приоритетна ос, 

която има за цел да подкрепя пилотни, иновативни проекти в опазването на околната среда, както по 

отношение на управлението на водите и отпадъците, така и в областта на технологии, които биха 

подобрили мерките за превенция за изменение на климата. 

 „В току-що приетия бюджет на България за 2014 г., правителството, за първи път от повече от 15 – 20 
години, успя да отдели ресурс в размер на 500 млн. лева за подкрепа на проекти за устойчиво регионално 
развитие“, посочи в заключение министър Михайлова.  

  

Източник: designmuza.com 

Заглавие: Експо 2020 в Дубай залага на зелени технологии 

Линк: http://designmuza.com/architecture/ekspo-2020-v-dubay-zalaga-na-zeleni-tehnologii/   

  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2334
http://designmuza.com/architecture/ekspo-2020-v-dubay-zalaga-na-zeleni-tehnologii/
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Текст:  След като стана ясно, че в Дубай ще се проведе Експо 2020, архитектурното студио HOK представи 
идеен план, който предлага футуристичен и иновативен дизайн за световното изложение. Това ще бъде 
първият път, когато международния празник на иновациите и бизнеса ще се проведе в Близкия изток. 
Освен това, екологичните технологии са интегрирани дълбоко в проекта - архитектите добавят огромен 
фотоволтаичен соларен купол с двойно предназначение, който ще произвежда енергия през деня и ще 
осигурява впечатляващо светлинно шоу през нощта. 
Красивият соларен купол ще пази и от силните слънчеви лъчи, които в Дубай са в изобилие. Според 
създателите, поне 50% от нужната енергия за Експо 2020 ще бъде набавена от фотоволтичната система, 
вградена в купола. Другите екологични технологии, които ще намерят приложение в сградата са 
оползотворяване на мръсната вода и директно рециклиране на изхвърлените отпадъци. След края на 
световното изложение част от сградите ще останат на място и ще сформират „музей на бъдещето“, който 
ще вдъхне нов живот на проекта и ще привлече допълнителен брой туристи към Дубай. 

 
 
Източник: posredniknews.com 

Заглавие: НАД 150 ХИЛ. ДУШИ, ПРЕДАВАЩИ ОТПАДЪЦИ, МОЖЕ ДА БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ ПРЕПИТАНИЕ 

Линк: http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/problemi/45370-nad-150-hil-dushi-
predavashti-otpadatzi-mozhe-da-badat-lisheni-ot-prepitanie  
  

 

Текст: В проекти за промяна на Закона за управление на отпадъците има залегнали 
предложения, в които се настоява площадките за пластмаса и хартия да бъдат разположени в 
промишлените райони с мотив, че по този начин ще намалеят кражбите на отпадъци от цветните 
контейнери, информираха от Пресцентъра на Българската асоциация по рециклиране. Има и 
предложение за промяна в закона, което да забрани напълно гражданите срещу заплащане да 
предават отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло. 
Приемането на този текст ще лиши от приходи над 150 хил. души в цялата страна, ще затвори 
възможността на гражданите да получават пари срещу вторичните си суровини и ще породи 
дефицит на суровини за фирмите, които преработват тези отпадъци.  
 
 
Източник: akcent.bg  

Заглавие: 40% по-малко е предаденият метален скрап през второто полугодие на 2013 г 

150 хиляди души в страната намират препитание в предаването на отпадъци, твърдят от 

бранша 

Линк: http://www.akcent.bg/site/news.php?item=13539  

http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/problemi/45370-nad-150-hil-dushi-predavashti-otpadatzi-mozhe-da-badat-lisheni-ot-prepitanie
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/problemi/45370-nad-150-hil-dushi-predavashti-otpadatzi-mozhe-da-badat-lisheni-ot-prepitanie
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/problemi/45370-nad-150-hil-dushi-predavashti-otpadatzi-mozhe-da-badat-lisheni-ot-prepitanie
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=13539
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Текст: Доставките на метален скрап са намалели с 30-40 на сто през втората половина на 
2013 г., заради намалелия брой площадки за скрап и пренасочването на събирачите на 
отпадъци към хартията и пластмасата. Това съобщиха от Българска асоциация по 
рециклиране /БАР/. 

Площадките и малките пунктове за хартия, пластмаса и стъкло не са на разрешителен 
режим и в момента в страната са над 1000. През последната година цената на вторичните 
суровини - отпадъците от хартия, пластмаса и стъкло, се е увеличила и около 150 хиляди 
души в страната намират препитание в предаването на отпадъци, посочват от БАР. 

В предложените проекти за промяна на Закона за управление на отпадъците има 
залегнали предложения, в които се настоява площадките за пластмаса и хартия също да 
бъдат разположени в промишлените райони с мотив, че по този начин ще 
намалеят кражбите на отпадъци от цветните контейнери. 

 
Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Задържаха крадци на метали 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1187090       
 

 

 

Текст: На 9-и декември около 3 часа в дежурната част на полицията във Видин бил получен сигнал за 
заловени мъже при опит да извършат кражба на метални (бронзови) отливки на заготовки от цех на 
видниска фирма. Пристигналите на мястото полицейски служители установили, че частните охранители 
на обекта са задържали видинчаните Д.Ц. /23г./ и М.М. /20г./. Двамата мъже остават в ареста за срок до 
24 часа. Срещу тях е образувано бързо производство. 
Задържан е още един крадец на цветни метали. В.С. /24г./ от с. Майор Узуново е задържан с полицейска 
мярка за срок до 24 часа. Разследващите установили, че на 9-и декември мъжът взломил гараж на ул. 
„Бдин” в областния град. Обект на посегателството му били 8 кг. бронз, флекс и намотка от телеподаващ 
електрожен. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство. 
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Крадци на кабели и метали отиват в затвора 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1186890 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1187090
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1186890
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Текст: Варненският районен съд осъди трима мъже, обрали през март стопански дворове в села от 
областта. Крадците на 24, 34 и 51 години получиха различни наказания, като и тримата отиват в затвора.  
Едната кражба те извършили в с. Кичево. Подсъдимите подбирали предмети, които могат да изнесат и 
бързо да продадат. Те свалили два акумулатора от паркирана в двора техника, отрязали захранващия 
кабел на кулокран, отнели 11 метални конструкции и 15 подпори за скеле. Всичко откраднато продали на 
другия ден и си поделили парите. 
Втората кражба подсъдимите извършили по идентичен начин в стопански двор в с. Изворско. Прерязали 
кабелите и свалили общо 4 акумулатора от намиращите се  в двора трактори и фадрома, отнели и две 
рула с по 40 метра кабел за друга селскостопанска машина.   
Най-възрастният мъж е рецидивист и на него му беше наложено наказание от 4 години и 6 месеца 
лишаване от свобода. Другите двама също са познати на органите на реда, но те бяха осъдени на по 
година и половина затвор.  
Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок. 
 

Източник: trud.bg 

Заглавие: Имате вила - търсете пазач за зимата  

 Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2584738  

 

 
Текст: Ако имате вила, търсете си пазач за зимата." Това съветват препатили собственици на къщи за 
отдих около големите градове. 
Всяка година от декември до март вилните зони се превръщат в рай за крадците.  
Когато навали сняг, стотици постройки, дворове и пътища остават безлюдни. Дотам рядко стигат 
полицейските патрули, на които бензинът не стига да обикалят кварталите, камо ли крайградските зони. 
От 2-3 месеца се прекратяват договорите и на закриващите се служби СОД към районните управления. 
Изпатилите хора търсят частните охранителни фирми, защото в тях им е последната надежда, че някой 
може да спре крадливата напаст. В къщите се слагат модерни датчици, дворовете се опасват от камери, 
патрули дежурят към подстъпите до вилните зони. 
Фирмите се конкурират помежду си за опразнената ниша и предлагат изгодни цени - от 20 до 45-50 лв. на 
месец в зависимост от големината на имота и техниката, с която ще се пази. На места, където някои 
стопани остават да презимуват, те сформират свои опълченски дружини. Но повечето от тях се боят да 
обикалят нощем. Гледат само през деня кои вили са разбити. Обикновено не викат полиция, а се обаждат 
на обраните собственици, пък те, ако решат - да се жалват. 
"Много често ни съобщават за кражба от вила със седмици и дори месеци закъснение - чак през пролетта, 
когато хората отидат до имота си. Тогава е почти невъзможно да се открият извършителите", обясняват 
криминалисти. Най-масовите обири от зоните е на всякакви видове метал. Престъпниците режат мрежи, 
железни врати и огради, отмъкват жици и дори телта, опъната по лозата и асмите. Втората голяма група 
задигнати предмети са градински инструменти - лозарски ножици, косачки, храсторези, верижни триони 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2584738
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и мотофрези. Третата са електроуредите - печки, бойлери, телевизори и хладилници, а четвъртата - 
всякаква покъщнина - легла, маси, столове, гардероби. В някои райони на страната като Монтанско (виж 
по-долу) вилите направо изчезват - крадците ги разрушават и влачат врати, прозорци, тухли и керемиди... 
  
Дебнат ви, докато спите или гледате телевизия 
Крадците често проникнат във вили със сигнално-охранителна техника, докато стопаните им са там, спят 
на друг етаж или гледат телевизия, а алармата е изключена. 
Това сочи опитът на експертите от "СОТ 161" - най-голямата частна охранителна фирма у нас. В момента 
тя пази обекти в 98% от вилните зони около София. За да се избегне проблемът с неканените гости, 
етажите се разделят на различни охраняеми зони. Например - ако домакинът спи на горния етаж, той 
може да включва алармата на приземния, в мазето или в съседни пристройки. "Всяка къща се охранява 
много по-трудно от който и да е голям апартамент, тъй като има няколко входа, прозорци, врати на 
терасите и т.н. Нужно е да бъдат монтирани камери за наблюдение на оградите и подстъпи към 
сградата", обясни специалист от "СОТ 161". Неговото мнение е, че ако въпросът с охраната на вилите не се 
подценява, кражбите могат да намалеят драстично. До 80% от апашите правят проучвания на обектите и 
се отказват, ако видят СОТ в набелязаната къща. 
   
Крадци отмъкват до основи 
ЛЮБО ЙОРДАНОВ 
Вилната зона на Монтана край пътя за Белоградчик от години прилича повече на изоставено бойно поле, 
отколкото на място за отдих. Близо 2/3 от кокетните някога вили с лозя и градини са разбити и ограбени, 
а доста от тях - и сринати до основи.  
Тайфи от базработни роми денем и нощем щурмуват и опустошават и последните оцелели сгради. Само 
една патрулка наобикаля опустошената зона, но полицията не може да спре набезите на крадците. 
Повечето от собствениците на вили сами прибират по-ценните си вещи и с мъка на сърце оставят 
граденото на апашите. Малцина се осмеляват сами да охраняват имотите си.  
През септември 2011 г. неизвестен стреля с ловна пушка по група роми, качили са да берат чужд орех. 
Стрелецът уби мъж и рани друг. Но и това не спря апашите. Разграбването на вилите продължи, а ВИК 
дори спря водата в района, защото крадците започнаха да вадят и водопроводните тръби и да 
наводняват всичко наоколо. 
  
Обраха 48 пъти хореограф 
КИРИЛ ФАЛИН 
Как се краде по вилните зони в Кюстендилско е показателен случаят с бившия шеф на ансамбъл "Струма" 
Никола Вучков. Неговата вила в местността Хисарлъка бе обирана 48 пъти. Апашите му отмъкнаха всичко, 
даже сувенири и награди.  
Въпреки жалбите, които внасяше след всеки обир, злосторниците не бяха заловени. Хореографът Вучков 
се спомина неудовлетворен, че наглеците дори не бяха установени. 
Няма специално звено, екип или наряд, който да охранява вилите край Кюстендил, Дупница или язовир 
"Дяково", където софиянци са издигнали хубави къщички. И това се знае от крадците, които тарашат 
необезпокоявано.  
В местността Терзийска падина например няма подмината вила или постройка, като се започне от 
оградите и скелетата на асмите, канелите на чешмите, та до покривите и дограмите.  
В махала Крич наскоро апаш отмъкна цялата библиотека на бивш военен. По сигнал на съседка, която 
разхождала кучето си, ченгетата го хванаха посред нощ с 6-7 чувала, приготвени да ги кара на антиквар. 
"Не ни достигат силите за специална охрана на вилите. Имаме командировани в Харманли заради 
бежанците. Това е положението", обобщи шефът на РПУ-Кюстендил главен инспектор Росен Райчев. 
  
"Магистралата на апашите" опустя 
ДАНИЕЛА ФАРХИ 
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Хората от вилната зона в местността Кокарджа във Варна за първи път се готвят да посрещнат коледните 
празници сравнително спокойни. Причината е, че от няколко месеца патрули на Второ РУП обикалят 
района. Засиленото полицейско присъствие се наложи след масовите кражби. Години наред местността 
бе популярна като "магистралата на апашите", тъй като оттам минава пътят за ромското село Каменар.  
"Задигаха абсолютно всичко - посуда, мебели, зимнина. Изчезна ми дори заобленият камък, с който 
затисках капака на кацата със зеле", разказа Васил Иванов.  
Невралгична точка е и местността Боровец. И там се пращат полицейски патрули през зимата, но само 
докато има гориво. Собствениците пък си правят графици и всеки ден по един дежурен обикаля 
виличките.  
В елитните вилни зони Евксиноград и Траката почти всяка къща има СОТ. Коли на частни охранители 
кръстосват денонощно. Цената на услугата е 30-35 лв. месечно, а писне ли алармата, за 3 минути преди 
имота се изсипва кола със здравеняци. Затова апашите обират къщите, докато обитателите им са вътре. 
  
Стопани слагат самоделни аларми 
Гардове, частен СОД или самоделни аларми пазят имоти по селата във Великотърновска област. 
Собственици на вили и къщи, които са пропищели от набезите на апаши, масово наемат частни гардове. 
Препатили жители от община Горна Оряховица първи потърсиха помощ от охранителна фирма. Всяко 
домакинство сключва договор за 1 година. Срещу такса от 5 лв. месечно стопаните получават охрана, 
както и застраховка.  
В региона действат около 5-6 частни СОД-а. Най-много клиенти има полицейския СОД, но от Нова година 
това подразделение на МВР се закрива. Само в община Велико Търново полицаите пазят над 1300 
обекта.  
"Притеснени абонати непрекъснато се обаждат и питат кой ще охранява имотите им. Вестта, че СОД-ът на 
МВР няма да работи, предизвика яростна борба между частните охранителни фирми", обясняват 
полицаи. 
Десетки вили в планинските части на региона са опасани с инсталации, снабдени с датчици и при 
проникване в имота системата подава сигнал на три отделни джиесема. За да си спестят разходи за 
охрана пък, много собственици монтират аларми самоделки. Това са предимно сирени, които при набези 
се задействат и спират да пищят, ако спре токът или стопанинът изключи уредбата.  
Всяка година община Шумен избира по Закона за обществените поръчки фирма охранител на вилната 
зона, която граничи с града. Вардят се 12 застроени местности, разположени върху 1000 дка площ. Тази 
година денонощната услуга се извършва срещу 36 000 лв. Наетото охранително дружество пуска свои 
автомобили както и въоръжени униформени. При залавяне на крадци те веднага ги предават на 
полицията. 
 

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Разрушиха до основи завод на Манол Велев в Берковица 

 Линк: http://www.blitz.bg/news/article/238367  

 

 
 

Текст: Някогашният завод за преработка на пластмаси „Ком” в Берковица вече е само купчина 
отпадъци. От около месец собствениците му - фирма „Видира”, разрушават всички сгради. Хората в 
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града под Ком не могат да се примирят с гледката, но решението е на собственика, съобщава 
"Конкурент". 
Заводът е един от първите у нас, който започна производство на пластмасова дограма. През 90-те години 
на миналия век бизнесменът Манол Велев е купил предприятието. Тогава халетата били отдадени под 
наем на малки местни фирми, които продължили да се занимават основно с преработка на пластмаси, 
разказват хората в Берковица. 
Велев продал предприятието на „Видира” със собственик Петър Петров. За година наемателите 
напуснали, тъй като новият стопанин вдигнал наемите и дребните бизнесмени не могли да плащат, 
твърди "Конкурент". 
През миналото лято пламна мазата на завода. Огромни облаци дим обгазиха градчето. Оказа се, че при 
рязане на метали искра подпалила пластмасови отпадъци и гуми. 
Не е ясно какво ще има на мястото на някогашния промишлен гигант. До момента в общината няма 
внесен документ и не е искано разрешение за строителство там, казаха от управата в Берковица. 
 
 

Източник: burgasnews.com 

Заглавие: Отсвириха Бойчо Георгиев за шеф на РИОСВ Бургас 

 Линк: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/66758-otsviriha-boicho-georgiev-za-shef-na-riosv  

 

 
Текст: Добрина Петкова Стоилова и Антоний Стаматов Иванов са двамата кандидати за шеф на РИОСВ 
Бургас, които са допуснати за третия етап на конкурса, съобщиха от МОСВ. Те са получили оценки на 
концепциите си съответно 4,4 и 4. От надпреварата отпаднаха Бойчо Георгиев, Димитър Трошев и Георги 
Раднев. С най-ниска оценка - 2,2 е досегашният директор Бойчо Георгиев. Темата на концепцията беше 
„Прилагане на политиката по околна среда на регионално ниво – управление, опазване и контрол”. 
Допуснатите кандидати ще се явят на интервю, което ще се проведе в сградата на Министерство на 
околната среда и водите днес от 14 часа. 
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