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Източник: botevgrad.com 

Заглавие: 22 април - Световен ден на Земята 

ПОВЕЧЕ ОТ 12 000 ПАРТНЬОРИ В 174 СТРАНИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ИНИЦИАТИВАТА 

 

Линк: http://botevgrad.com/news/54907/22-april---Svetoven-den-na-Zemyata/   

  

Текст: Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 
000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота 
върху нея.Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и 
сенатор от Уискънсин, който през 1969 г. става свидетел на опустошенията на масивния петролен разлив в 
Санта Барбара, Калифорния и издига каузата за опазване на околната среда. В проявите на Първия Ден на 
Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. В резултат на това 
събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за опазване 
чистота на въздуха и водата на САЩ. Хиляди колежи и университети организират протести срещу 
влошаването на състоянието на околната среда. Групите, борещи се срещу нефтените разливи, 
замърсяващите фабрики и електроцентрали, канализации, ямите за токсични отпадъци, пестициди, 
магистрали, загубата на дивите пространства и изчезването на дивата природа изведнъж осъзнават, че 
споделят общи ценности.България е една от първите страни, присъединили се към международното 
отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г. Оттогава всяка година ние участваме в 
отбелязването на Деня на Земята и даваме своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за 
съхраняване на живота на планетата.Тази година фокусът е върху уникалните екологични 
предизвикателства на нашето време, подобно на предходни чествания на Деня на Земята. Докато 
населението на света мигрира към градовете и песимистичната действителност относно промените на 
климата става все по-реална, нуждата от създаването на устойчиви общности се очертава като по-важна 
от всякога. Денят на Земята, през 2014 г., има за цел да допринесе за създаването на такива общности 
чрез своята глобална тема за годината: „Зелени градове”. Ние можем да преобразим нашите градове и 
да създадем устойчиво бъдеще чрез умни инвестиции в устойчиви технологии, мотивираща обществена 
политика и образовано и активно общество. Нищо не е по-силно от колективните действия на един 
милиард души. 

 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: През март от експертите на 16-те регионални инспекции по околна среда и води са извършени 
1 843 проверки на 1 674 обекта  
Най-голямата санкция е в размер на 100 000 лева 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2516                                                       

  

http://botevgrad.com/news/54907/22-april---Svetoven-den-na-Zemyata/
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Текст: През март от експертите на 16-те регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ) са 
извършени 1 843 проверки на 1 674 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 968 
предписания. Съставени са 110  акта, от които 10 за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 
47 наказателни постановления на стойност 242 300 лв. За замърсяване на околната среда над 
допустимите норми и за неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 11 санкции. 
Постъпилите суми по наложени санкции са 208 801 лв. Най-голямата имуществена санкция в размер на 
100 000 лева е наложена от РИОСВ-Перник на  Топлофикация - Перник АД за допуснати неорганизирани 
прахови емисии от Сгуроотвал „7-ми септември”, с което е нарушено условие от Комплексното 
разрешително.  
 Акцент в дейността на РИОСВ през март е контролът на площадките за дейности с отпадъци от черни и 
цветни метали като възможни канали за предаване на крадени вещи,  в рамките на съвместна 
инициатива с МВР. Санкция в размер на  30 000 лева е наложена от РИОСВ – Шумен на “Алтметал” ЕООД, 
гр. Попово за това, че на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в Попово са 
приети от физическо лице отпадъци от черни метали, които са част от железопътна инфраструктура и са 
предадени без сертификат за произход.  РИОСВ-Велико Търново е издала заповед за принудително 
спиране на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали от „Столеком 55“ ЕООД - гр. 
Златарица до привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания. На жител на село 
Микрево, общ. Струмяни е наложена глоба в размер на 2 800 лв. от РИОСВ- Благоевград за това, че 
извършва дейности без регистрация по Търговския закон и без разрешение по реда на ЗУО. 
 Продължава контролът за издадени разрешителни и регистрационни документи по реда на Закона за 
управление на отпадъците. За извършване на дейности по третиране на отпадъци без разрешение по 
ЗУО, от  РИОСВ-Перник е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. на „Стилиян-1“ ЕООД, 
гр.Перник. За третиране на отпадъци без разрешение или регистрационен документ, е наложена 
имуществена санкция от 7 000 лв. и на „Тике-МР” ООД, Пловдив от РИОСВ-Пловдив. За същото 
нарушение, от РИОСВ-Велико Търново, с 8 000 лв., е санкционирано дружеството “Химпродукт” АД, гр. 
Горна Оряховица. Две санкции, всяка по 7 000 лева са постановени от екоинспекцията в Перник - на 
„Автометал“ ЕООД-Перник и на ЕТ "АДИС - Иван Темелков" - Перник, за транспортиране на отпадъци без 
Регистрационен документ.  
РИОСВ-София е наложила имуществена санкция в размер на 10 000 лева на „Юни Клийн" ЕООД - София за 
изхвърляне на опасни отпадъци в контейнери за битови. За неизпълнение на предписание, по реда на 
ЗУО за извършване на класификация на отпадъците, от РИОСВ- Благоевград е наложена имуществена 
санкция в размер на 5 000 лева  на „Билдинг Компани“ ЕООД, с. Дебрен, общ. Гърмен. Екоиспекцията е 
издала още две наказателни постановления, с които налага имуществени санкции от по 5 000 лева на 
„Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД, гр. София, за неизвършване на класификация на отпадъците, 
образувани през 2013 г. от дейността на експлоатиран от дружеството обект в гр. Банско, и на „Тингер“ 
ООД, гр. Гоце Делчев за същото нарушение от дейността на експлоатиран от дружеството обект в гр. Гоце 
Делчев. 
За неупражнен контрол за изхвърляне на отпадъци на неразрешени места са глобени кметовете на 
община Калояново с 3000 лв. от РИОСВ-Пловдив,  на с. Алтимир, общ. Бяла Слатина с 1 400 лв. от РИОСВ-
Враца и на кмета на гр. Плиска  от РИОСВ- Шумен. 
РИОСВ- Шумен е наложила имуществена санкция в размер на 3 000 лв. на млекопреработвателно 
предприятие на “Хадад” ООД с. Макариополско, общ.Търговище за заустване на отпадъчни води от 
дейността без разрешително. От същата инспекция е наложена санкция в размер на 2 000 лв. на “Тракия 
Глас България” ЕАД, гр. Търговище за това, че предприятието е изхвърляло отпадъчни води в 
канализационната система на гр. Търговище в нарушение на емисионните норми и изисквания. За 
неспазване на условията в издадено разрешително за заустване на отпадъчни води, РИОСВ-Благоевград е 
санкционирала с по 2 000 лв. ПСК "Спартак", с. Склаве, община Сандански и „Щампа експрес“ ООД, гр. 
Сандански . Екоинспекцията  е възобновила месечната санкция от 5 917 лв. на „Агромах „ ЕООД, с. Бело 
поле за заустване на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения по 
показател неразтворени вещества. Също за заустване на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните 
емисионни ограничения, от РИОСВ-Пловдив са издадени три наказателни постановления: на «Куминяно 
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фрут» ООД, с. Катуница - в размер на 2000 лв.; на «Агрия» АД Пловдив - санкция в размер на 1000 лв. и на 
«Галус 2004» ЕООД, с. Христо Милево с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. 
За нарушения на режима на резерват „Ропотамо” - навлизане и акостиране на три катамарани на 
територията на резервата без договор за възлагане и извършване на дейност „разходка с лодка”, от 
РИОСВ-Бургас са съставени три акта на физически лица. 
Подробна информация за осъществената контролна дейност от РИОСВ през месец март е публикувана на 
интернет страницата на МОСВ, на ниво „Kонтролна дейност“.  
 > http://www.moew.government.bg/?show=165  
 
  

Източник: dobrich24.com 

Заглавие:  БНБ продава 64 тона бели монети за скрап  

Предлагат на търг излезли от употреба стотинки 

 

Линк:  http://www.blitz.bg/news/article/263190        

                                           

  

Текст: БНБ продава 64 тона монети за скрап, като 53 тона от тях са комбинация между мед, цинк и никел. 
Това са излезли от употреба бели стотинки. От тази сплав бяха направени и инфлационните монети от 1, 2 
и 5 лв. 
Излезлите от употреба пари са пакетирани в 162 картонени контейнера, които купувачът трябва да 
транспортира, пише „Преса”. 
Подаването на офертите ще кстава до 9 юни. Според коментари на търговци, на пазара има глад за 
цветен скрап, но малко фирми биха могли да се включат в наддаването. Причината е, че кандидатите 
трябва да имат 484 000 лв. годишно оборот от търговия с вторични суровини.  
Фирмите не трябва да имат данъчни задължения, а собствениците да не са осъждани. Гранцията, която 
трябва да се плати за участие е 4484 лв. 
Купувачът е длъжен да претопи монетите в срок от 1 година. Това обикновено става в пещите на „София-
мед” в присъствието на представител на БНБ. След това металът може да бъде продаден. Цената на 
медта на Лондонската борса е 6600 долара за тон. 
Кандидатите могат да направят оглед на материала от 2 до 6 юни. Търгът ще бъде спечелен от този, който 
даде най-висока цена. През миналата гоздина БНБ продаде 50 тона монети от 10, 20 и 50 ст. 
 
 
 

Източник: 3e-news.net 
 
Заглавие: Създават информационна система за отпадъци 
Годишните отчети по управление на отпадъците ще се подават в Изпълнителната агенция по 
околна среда, а не в регионалните екоинспекции 
 

Линк: http://3e-

news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%8A%D0%B7%

http://www.moew.government.bg/?show=165
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://dobrich24.com/novina/kradci-na-jica-sviha-blizo-500-m-v-kamen-brqg/3757
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_36454
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_36454
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D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D

0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_36454                                                      

  

Текст: Ще бъде създадена информационна система за отпадъци, която ще се поддържа от 
Изпълнителната агенция по опазване на околната среда (ИАОС), предвижда проект на Наредба за реда за 
предоставяне на информация в управлението на отпадъците и воденето на публичните регистри, 
публикувана на страницата на Министерството на околната среда и водите. С нея се регламентира 
изграждането на информационната система по управление на отпадъците. Друг нов момент е даване на 
възможност дружествата, които изпълянват дейности с отпадъци да подават коригиращи 
отчети. Променя се и реда за предоставяне на годишните отчети за дейностите по управление на 
отпадъците, а именно предоставянето им в ИАОС, а не в Регионалните инспекции по опазване на 
околната среда (РИОСВ). 
Данните набирани по наредбата ще се използват за отчитане на постигнатите национални цели по 
оползотворяване/рециклиране на отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и всички Директиви в сектор ”Отпадъци”. 
С влизането в сила на Наредба з атретиране на биоотпадъците от 22.10.2013г., Наредба за разделното 
събиране на биоотпадъците от 13.12.2013г. и на Наредба за управление на строителните отпадъци и 
влаганите в тях строителни материали от 13.11.2012г. се регламентират и цели за рециклиране на тези 
отпадъци, събирането на информация за изпълнението на които трябва да се подсигури от тази Наредба.  
В проекта са отразени всички промени, свързани с новия ЗУО, касаещи събирането на информация за 
дейностите по управление на отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.  
Текстът е изготвен от Изпълнителната агенция по опазване на околната среда. В мотивите обаче не е 
посочено кога е извършеното общественото обсъждане по наредбата. 

 

Източник: society.actualno.com 

Заглавие:  Продължават да заливат район "Кремиковци" с бали с отпадъци 

 

Линк:  http://society.actualno.com/Prodyljvat-da-zalivat-rajon-Kremikovci-s-bali-s-otpadyci-

news_24561.html         

                                           

  

Текст: Седма поредна година бали с боклук продължават да се трупат наоколо, роптаят жителите на 
столичния район "Кремиковци". 

http://society.actualno.com/Prodyljvat-da-zalivat-rajon-Kremikovci-s-bali-s-otpadyci-news_24561.html
http://society.actualno.com/Prodyljvat-da-zalivat-rajon-Kremikovci-s-bali-s-otpadyci-news_24561.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

Когато започнаха да се трупат през 2005 година, ни обещаваха, че до година- две ще има завод и всичко 
ще се реши, казаха в студиото на Нова телевизия жители на столичния район, страдащи от зловонията, 
разнасящи се от купа опакован боклук. 
По думите им навремето Стефан Софиянски е подписал договор за балиране на боклука, след като 
изкуствено е предизвикал кризата и определени фирми са имали подписани договори за балиране за 3 
години. Така едни хора взеха едни пари, кметът си тръгна без да е виновен, но значително по-богат, 
твърдят хората. 
Площадките, на които са разположени балите, нямат ОВОС, на времето дори парламентът гласува 
поправки в закона, за да се разреши складирането на балите. Това започна по времето, когато Минко 
Герджиков беше временно изпълняващ длъжността софийски кмет, допълниха потърпевшите. 
Бойко Борисов, като кмет ни каза, че балите са „издишали" и няма проблем да стоят. А всъщност те са 
бомбирали и изпускат отровни изпарения от години. Плъховете са по 3 килограма, твърдят хората. 
Столична община декларира, че до седем месеца тези бали ще бъдат извозени от мястото, считано от 
месец февруари, каза представител на районната общинска администрация. Според кмета на район 
„Кремиковци" Ивайло Панев в момента се работи за депа за отпадъци, които ще са готови до септември 
тази година. 
 

 

Източник: 3e-news.net 

Заглавие: Откриха 70 кг кокаин в кола на площадка за скрап 

 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4041758                                                       

  

Текст: Кокаинова пратка беше открита на площадка за скрап в Димитровград. 70 килограма от 
висококачествената дрога била скрита в трансформатор на автомобил, запален през миналия октомври, 
съобщи bTV. 
Едва сега МВР огласи случая, но не даде подробности за участниците в аферата. Наркотикът в 
трансформатора е бил предназначен за вътрешния пазар. Пратката най-вероятно е била запалена, а 
участниците в наркотрафика се разследват. 
 „В момента има напрежение по този случаи и доста лица, свързани с организираната престъпност, 
извършват своя проверка по случая. Все пак 70 кг кокаин са твърде много пари”, коментира главният 
секретар на МВР Светлозар Лазаров. 
35 килограма хероин пък са заловени в тайник на микробус край Силистра, съобщиха от МВР. 
Само за първите три месеца на 2014 г. у нас са заловени над два тона наркотици. 
 
 

Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Задържаха тийнейджъри след кражба на метали от ракетна площадка 

 

Линк: http://konkurent.bg/article/15465/zadurjaha-tiineidjuri-sled-krajba-na-metali-ot-raketna-ploshtadka                                                     

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4041758
http://konkurent.bg/article/15465/zadurjaha-tiineidjuri-sled-krajba-na-metali-ot-raketna-ploshtadka


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

  

Текст: Вчера с полицейска мярка за срок до 24 часа са задържани трима криминално проявени от 
Белоградчик – С.В./20г./, В.В./18г./ и 17-годишен младеж, съобщиха от полицията във Видин. Установено 
е, че в уславията на съучастие, тримата са извършили две посегателства – кражба на множество метални 
предмети и пособия от ракетната площадка в село Дъбравка и кражба на касетофон и вещи от частна 
вила в местността „Крупец” в землището на село Чифлик. Служители на РУП-Белоградчик продължават 
работа по документирането и изясняването на престъпната дейност на тримата. 

 


