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Източник: e-locator.net 

Заглавие: Пари за околна среда ще има, уверява екоминистерството 

Линк:  http://e-locator.net/news/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-
%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_3103481.html  

  

Текст:  Околната среда в България няма да пострада от липсва на финансови средства. Този ангажимент 
пое Галина Симеонова, директор на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите.Тя говори пред събралите се младежи на 
форум "Зелена икономика и образование".Основната тема на този форум е представянето на успешните 
зелени практики на бизнеса у нас, които да вдъхновят младите хора също да се борят за опазването на 
околната среда.Макар че задачата на Симеонова бе да разкаже за зелените политики, които води 
Екологичното министерство, тя увери младежите, че ресорното министерство ще направи всичко, за да 
няма пропуски в системата за опазване на околната среда.Припомняме, през последните седмици се 
появи опасност от спиране на европейските пари по Оперативна програма "Околна среда", макар и на 
финала на изпълнението й, а темата стана повод за прехвърляне на обвинения от страна на бивши и 
настоящи управляващи."Трудната комуникация с медиите води до развален телефон и това, което стига 
до вас, е далеч от реалността. Околната среда и България няма да пострада по отношение на затруднени 
финанси", заяви пред участниците в зеления форум Галина Симеонова.Вчера стана ясно от думите на 
финансовия министър Чобанов, че бюджетът ще поеме сумите, които няма да постъпят в страната от 
спирането на оперативната програма.Друг мотив за обсъждането на връзката между зелената икономика 
и образованието е фактът, че задачата на младите хора е именно да изградят бъдещето. "Ако ресурсите 
са ограничени, то вие трябва да поискате много по-сериозно тези ресурси да се запазят за вас и за вашите 
деца", призова Марина Стефанова, изпълнителен директор на Българска мрежа на Глобалния договор на 
ООН.На форума "Зелена икономика и образование" стана ясно още, че голямата част от родните 
компании се грижат за опазването на природата в България и тези зелени практики трябва да добият 
обществена популярност и да послужат за пример. 
 
 
Източник: standartnews.com 

Заглавие: Измама с торби за смет в Белгия  

Линк:  http://www.standartnews.com/lyubopitno/izmama_s_torbi_za_smet_v_belgiya-232418.html                                 

  

Текст:  Най-новата измама на престъпниците в Белгия е изработването на фалшиви торби за смет. 
В страната няма такса "смет", гражданите плащат за извозването на отпадъците с купуването на точно 
определен вид полиетиленови торби. Всяка струва 87 евроцента, в магазините се продават пакети от по 
10 торби. Върху тях е знакът на всяка отделна община. В района на Брюксел обаче бе разбита мрежа за 
производство и пласиране на "фалшиви" торби, чиято обща пазарна стойност е стотици хиляди евро. 
Задържани са 16 души. 

http://e-locator.net/news/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_3103481.html
http://e-locator.net/news/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_3103481.html
http://e-locator.net/news/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_3103481.html
http://e-locator.net/news/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_3103481.html
http://e-locator.net/news/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_3103481.html
http://www.standartnews.com/lyubopitno/izmama_s_torbi_za_smet_v_belgiya-232418.html
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Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Българи в Белгия обират домове и крадат метали от железниците 

Линк: http://www.mediapool.bg/balgari-v-belgiya-obirat-domove-i-kradat-metali-ot-zheleznitsite-

news218756.html                                         

  

Текст: Български граждани са били осъдени условно в Белгия заради кражба от къща в южния град 
Нивел, съобщават местни медии, цитирани от БТА. 
През декември миналата година Алексей и Никола се промъкнали в частния имот и взели накити, 
мобилни телефони, таблет и парфюми. Те били заловени в непосредствена близост до 
местопрестъплението от полицейски патрул. До произнасянето на съда двамата са били задържани, като 
пред съдията са обещали да напуснат Белгия. Уточнява се, че повече те няма да имат правото на условно 
освобождаване в страната. 
Подсъдимите заявили, че пристигнали в Белгия, за да търсят работа. Отбелязва се, че често престъпници 
като тях давали подобно обяснение при разпит. Досега за двамата няма регистрации за кражби в Белгия. 
Присъденото наказание с отложено изтърпяване е една година затвор. 
При друг случай полицията в същия район е задържала преди дни двама български граждани в момент 
на кражба на метали от системата на железниците. При полицейска операция по издирването на 
изчезнал човек от вертолет били забелязани двамата български граждани. При задържането им в тях 
били намерени проводници, както и всички необходими средства за кражбата на медни изделия. 
Уточнява се, че за тези двама българи белгийската полиция разполага с регистрации за предишни 
подобни прояви. 
 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Нападнаха гард на пункт за метали в Меричлери 

 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1243172                            

  

Текст: Сигнал за грабеж е подаден вчера в 6,40 часа в полицейското управление в Димитровград. На 
спешния телефон позвънил 35-годишен охранител на пункт за черни и цветни метали в Меричлери. Той 
разказал пред разследващите, че около 3 часа по-рано е бил нападнат във фургона от 4-5 непознати 
мъже. Те ударили металната врата на фургона, която от своя страна ударила главата му и му откраднали 
мобилния телефон. След това нахлузили на главата му чувал и го заключили вътре с катинар. След като 
успял да се измъкне, охранителят позвънил на тел.112. Работата по случая продължава, уточняват от 
областната дирекция на МВР в Хасково. 
 

http://www.mediapool.bg/balgari-v-belgiya-obirat-domove-i-kradat-metali-ot-zheleznitsite-news218756.html
http://www.mediapool.bg/balgari-v-belgiya-obirat-domove-i-kradat-metali-ot-zheleznitsite-news218756.html
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1243172
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Източник: zovnews.com 

Заглавие: Сметище с почти изчерпан капацитет тревожи хората от близките квартали 
 

Линк: http://zovnews.com/bg/smetishte-s-pochti-izcherpan-kapatsitet-trevozhi-horata-ot-blizkite-kvartali/                                          

  

Текст: Общинска фирма от Враца изхвърля боклук на отдавна закрито депо за строителни отпадъци. За 
това алармираха в редакцията на вестник „Зов нюз” жители на града. Обектът е разположен в землището 
на квартал Бистрец, но реално се стопанисва от комуналното дружество в областния град. Сметището е 
закрито преди години заради отдавна изчерпания капацитет. Въпреки това ежедневно камиони на БКС 
изсипват тонове с боклуци в него. Натрупаните бали са станали толкова огромни, че вече има реална 
опасност да се сринат в преминаващата наблизо река. Поради голямото им количество, коритото на Лева 
вече е изместено. В същото време опасността от замърсяване на водите й е голямо.  
Жители на Бистрец са убедени, че е незаконно ползването на закритото сметище. Те твърдят, че 
отпадъците в него са основно от кварталите Бистрец и Кулата, както и от близкото село Нефела. По този 
начин фирмата, изхвърляща боклуците на въпросното сметище, пести пари от гориво, като, вместо 
отпадъците да се извозват до депото край село Косталево, директно се изсипват в непосредствена 
близост до Враца.  
За повече коментар се свързахме с управителя на общинското дружество БКС във Враца Момчил 
Младенов. Комуналният шеф изясни, че въпросният обект е строително разтоварище, което до момента 
изобщо не е закривано и е действащо. След проведена обществена поръчка в края на миналата година 
комуналното дружество в областния град е спечелило стопанисването на обекта, с най-изгодно подадена 
оферта. Срокът, в който операторът – БКС ще го стопанисва, е една година.  
„Ежедневно багер изравнява внесените отпадъци със земята. На този етап няма никаква опасност както 
за хората, така и за замърсяване на водите на преминаващата в близост река Лева”, категоричен бе 
Момчил Младенов.  
Свързахме се и с общинската администрация на Враца. От кметството обясниха, че Депото за строителни 
отпадъци при квартал Бистрец започва да функционира още през 1986 година и все още е действащо. 
Към момента капацитетът му е почти изчерпан и по този повод през миналата година градоначалникът 
Николай Иванов е внесъл в Общинския съвет предложение за създаването на нова площадка за 
третиране на строителни отпадъци. Направеното предложение е прието с мнозинство. За новата 
площадка е изготвен подробен устройствен план. Тя ще е разположена в местността Пискавец, в близост 
до съществуващото депо за неопасни битови отпадъци. Събираните строителни отпадъци ще се третират 
в нея, а след това ще се ползват за повторна употреба. Инертните материали, които остават след 
третирането, ще се складират в новото депо за инертни материали, намиращо се в землището на 
врачанското село Косталево.  
Проверка на вестник „Зов нюз” обаче установи, че депото за строителни отпадъци край квартал Бистрец е 
място за препитание на мнозина. Роми от близките населени места ежедневно изкарват с превозните си 
средства каквото им попадне пред очите. Така само от един курс на ден - с предаването на изхвърлени 
метали и ненужна никому тел, в пунктовете за метали се изкарват от пет до десет лева. Същия начин за 
оцеляване е измислил и 48-годишният Йоско. От близо десет години мъжът живее от нещата, които 
прибира от Депото за строителни отпадъци.  
„Най-често се натъквам на изхвърлена тел и метални накладки. След като ги предам в съответния пункт за 
метали, установявам, че не само съм успял да избия парите за гориво до сметището и обратно, но и да 
останат пари, с които да изхраня семейството си. Колкото и странно да звучи, тук, в този огромен боклук, 
не се ровим единствено роми. Българите, останали без работа и доходи и идващи тук, за да изкарат 

http://zovnews.com/bg/smetishte-s-pochti-izcherpan-kapatsitet-trevozhi-horata-ot-blizkite-kvartali/
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някакви пари, също не са малко. Вижте сами – тук е като разграден двор. Никой за нищо не ни спира и 
нищо не ни иска. Взимаме си това, което ни трябва, предаваме го на съответния пункт и ето – днес сме 
успели да изкараме пари”, заяви Йоско.  
Колко още ще е действащо депото край Бистрец? Това се питат жителите на близките квартали. Въпреки 
уверенията на институциите, че опасност от замърсяване на района и река Лева няма, хората от околните 
жилища се страхуват, че сметището може да им създаде сериозни проблеми. Мръсотията и лошият 
въздух са най-малкото. 
 

 

Източник: viaranews.com 

Заглавие: Ежедневна смрад души жителите от кв. „Бузлуджа”: Незаконно сметище в Кюстендил стана 

детска площадка, бебета си играят в боклуците, Василка Георгиева се гневи: Искам глоби 

 

Линк: 

http://viaranews.com/2014/04/03/%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%

D0%B0-%D1%81%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-

%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B2/                                           

  

Текст: Кметът Петър Паунов изпраща нонстоп камиони да разчистват, недобросъвестни граждани 
трупат наново 
 
Сметище на входа на ромската махала души ежедневно с невиждана смрад обитателите на жилищни 
блокове в кюстендилския квартал „Бузлуджа”. Кюстендилци не могат да повярват на очите си, че сред 
боклуците децата на ромите от кв. „Изток” си играят и са превърнали незаконното бунище в детска 
площадка. 
От общинската администрация на кмета Петър Паунов изпращат многократно камиони, на които се 
товарят и извозват отпадъците, но недобросъвестните граждани отново превръщат мястото в 
боклучарник. Заради огромната маса отпадъци през месец октомври м.г. избухна пожар, който едва не 
подпали жилищен блок. ”Това на нищо не прилича, не може да се живее така. Това не е сметище и тези 
хора, които си хвърлят отадъците тук, трябва да бъдат глобявани. Нали има сметище на Радловци. Какви 
са тези боклуци!? Всяка година общината ги извозва с камиони и после пак се запълват. Ей го на. Там има 
бебенце, играе си в боклуците”, коментира 30-годишната Василка Георгиева. 
Сметището се намира в близост до път, покрай който ежедневно преминават гостите на града, които 
стават свидетели на нелицеприятната гледка. 
Проблем с нерегламентираните сметища има и в много села на територията на община Кюстендил. Цели 
колички със строителни отпадъци се изхвърлят в дерета и реки. За съжаление обаче кметовете по места 
са безсилни, тъй като няма как да установят нарушителите. Преди години няколко от селските първенци 
по места отнесоха глоби заради подобно безразборно хвърляне на боклуци. 
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