
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 10 ноември 2014 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева встъпи в длъжност с думите: "Отговорността за опазване на 
околната среда е свързана с грижата за децата ни"  
Тя символично прие ключа на министерството от служебния министър Светлана Жекова 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2761         

  

Текст: За мен е чест и удоволствие днес да връча ключа на Министерство на околната среда и водите в 
ръцете на един доказан професионалист с политическа визия. Желая на новия министър да превърне 
този ключ в ключа към решаване на всички проблеми и предизвикателства на министерството и на нашия 
нелек сектор“ – с тези думи министърът от служебния кабинет Светлана Жекова предаде символично 
поста на министър Ивелина Василева. 
От своя страна, Ивелина Василева заяви, че поема поста “с чувство на огромна отговорност и с чувството 
на човек, който е отдал голяма част от живота си на темите, свързани с околната среда и е работил с 
колегите от ведомството в продължение на четири години.“ Тя прие ключа с думите: „Аз съм убедена, че 
ни свързва обща мисия и огромна отговорност, защото отговорността за опазване на околната среда е 
свързана с грижата за децата ни“. 
В краткото си изказване пред медиите, Ивелина Василева акцентира, че ще разчита на експертността и 
компетентността на хората, които работят във ведомството, защото по нейни думи: „всички знаем, че 
предизвикателствата, пред които се изправяме, ще бъдат много тежки“. „Чакат ни и спешни цели за 
изпълнение и дългосрочни задачи и цели, които съм убедена, че ще постигнем заедно с колегите, с 
усещането, че наистина допринасяме за това България да се движи напред по един устойчив път на 
развитие“, каза още министър Василева. 
 
 

 
 
Източник: МОСВ 
Заглавие: Плановете за управление на речните басейни 2016 – 2022 г. ще подобрят качеството на водите 
в страната и качеството на живота в по-малките населени места  
Мерките от Плановете влизат в сила през 2016 г. и стават задължителни за бизнеса и общините 
в страната 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2760         
 

 

Текст:  В момента, в който новите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) влязат в сила през 
2016 г., те ще станат задължителни за общините и бизнеса в страната. Това стана ясно на 
пресконференция в Пловдив вчера, с участието на директора на Дирекция „Управление на водите“ към 
МОСВ - Асен Личев и директорите на четирите Басейнови дирекции. Поводът на събитието беше 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2761
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2760


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

официалният старт на информационна кампания, свързана с новите ПУРБ, които към момента са на етап 
обществено обсъждане на Междинния преглед на значимите проблеми в управлението на водите по 
места, на базата на който се изграждат и самите Планове. 
 „Консултирането и подлагането на обществено обсъждане на Междинния преглед е от изключително 
значение за целия процес на планиране, тъй като от правилното определяне на проблемите на водите в 
района зависи и правилното планиране в следващия етап на подходящи мерки за решаване на тези 
проблеми и съответно - постигането на определените цели на ПУРБ - доброто състояние на водите“, 
апелира към повишена гражданска активност Асен Личев и продължи: „Тези планове засягат цялото 
население на България, така че при изготвянето им, всеки един трябва да заяви какво иска от държавата 
по отношение на това каква вода трябва да му бъде доставяна - за пиене и за производство, защото в 
следващите шест години до 2022 г., тези планове, които ще бъдат одобрени от Министерски съвет, стават 
закон.“ 
Чрез новите ПУРБ ще се приемат мерки за подобряване на качеството на повърхностните и подпочвените 
води. В тази връзка ще бъдат предвидени мерки, свързани с подобряване качеството на живота в по-
малките населени места (изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за 
отпадъчни води), с подобряване качеството на екосистемите в отделните райони на страната, както и 
такива за ограничаване на индустриалното замърсяване и намаляване въздействието върху водните 
системи от водоползвателите. 
Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) са основен инструмент за управлението на водите 
на басейново ниво, припомниха още организаторите на събитието. Те са планови документи, които се 
изготвят от басейновите дирекции за период от шест години и от влизането им в сила се превръщат в 
задължителен документ за местния бизнес, свързан с различни водни тела, местната власт и 
общественост. 

Повече информация за ПУРБ може да следите тук.  

 

 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Ще работя за постигането на максимална прозрачност и 
диалог 
 
Линк: http://www.focus-news.net/opinion/2014/11/09/30662/ministar-ivelina-vasileva-shte-
rabotya-za-postiganeto-na-maksimalna-prozrachnost-i-dialog.html  
       

  

Текст: Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, в интервю за предаването „Тази 
неделя“ по бТВ 
Водещ: Ивелина Василева, новият министър на околната среда и водите, добро утро.  
Ивелина Василева: Добро утро.  
Водещ: Развълнувахте ли се като гледате клетвата? 
Ивелина Василева: Да, това наистина е вълнуващо, защото е задължаващо. Точно в този миг наистина 
усетих огромната отговорност, с която ние, този екип, аз смятам, че наистина е много добър екип, сме 
натоварени от хората, които имат сериозни очаквания за стабилизиране на държавата.  
Водещ: Кой ви покани в този екип? 

http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=51
http://www.focus-news.net/opinion/2014/11/09/30662/ministar-ivelina-vasileva-shte-rabotya-za-postiganeto-na-maksimalna-prozrachnost-i-dialog.html
http://www.focus-news.net/opinion/2014/11/09/30662/ministar-ivelina-vasileva-shte-rabotya-za-postiganeto-na-maksimalna-prozrachnost-i-dialog.html
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Ивелина Василева: Премиерът.  
Водещ: Премиерът Бойко Борисов – той пожела да станете новият министър на екологията. Дълго ли 
мислихте или приехте веднага?  
Ивелина Василева: Аз считам себе си за човек, който е верен на принципите си, отговорен и 
дисциплиниран. Голяма част от професионалния ми живот е посветен на теми, свързани с околната среда 
и с управлението на европейски програми и проекти - нещо, което съставлява съществен приоритет за 
правителството, а и за политиката на ГЕРБ. Знаете, че по време на предходния мандата на правителството 
на Бойко Борисов аз бях зам.-министър на околната среда, след което и народен представен, член на 
Комисията по околна среда и води и по контрол на еврофондовете.  
Водещ: Тоест някак естествен е пътят ви към министерското кресло. 
Ивелина Василева: Така е, защото мисля, че съм наясно с проблемите, които стоят пред сектора, разбира 
се и с огромните предизвикателства.  
Водещ: Дълъг и щастлив живот ли ще има втория кабинет на Бойко Борисов или дните му са преброени, 
вашето усещане какво е? 
Ивелина Василева: Различни са предположенията, спекулациите, прогнозите. 
Водещ: Не, вие как се чувствате, дали си купихте фабрика на 9 септември, както е шегата или напротив – 
този кабинет може да изкара спокойно мандата си? 
Ивелина Василева: Аз лично смятам, че независимо, че процесът на сформиране на правителство беше 
труден, мъчителен, продължителен, се стигна до сформирането на един екип, който е съставен от хора с 
ясни цели и визии. Хора, които наистина са отдадени на това да реализират важни, съществени реформи, 
които са безспорно необходими и хора, които са убедени за това, че трябва да се поддържа 
проевропейският курс на развитие на България. Мисля, че това до голяма степен е и очакването на всички 
българи. Очакване за това наистина да се успокои ситуацията, да се стабилизира държавата, защото 
преживяхме доста тежки моменти през изминалата година и половина и съм убедена, че ще можем да се 
справим с това.  
Водещ: Кратко проучване направих за вас, неправителствените организации сякаш ви приемат доста 
добре, работите с тях доста успешно. Ще се превърнете ли като министър в повод за протести като тези 
по повод застрояването на „Кара дере“, като от „Орлов мост“ преди 2 години? Ще си позволите ли този 
лукс да се превърнете в причина за такива мощни екопротести? 
Ивелина Василева: Темите, свързани с опазването на околната среда безспорно са изключително 
чувствителни теми. Това, на което аз разчитам обаче е диалогът, постигането на баланс. Знаете, че 
протестите, когато възникват такива до голяма степен се предизвикват или от липсата на достатъчно 
информация, или от липсата на прозрачност при взимането на конкретни решения, или от липсата на 
диалог, ако щете и от липсата на допитване на академичната общност, до експертите за това доколко и 
дали дадено инвестиционно намерение би предизвикало вреда на околната среда. Това са всъщност 
приоритети, за които аз искам да работя – за постигането на максимална прозрачност и диалог, разбира 
се, взимането на информирани и балансирани решения, защото не смятам, че крайностите са полезни. В 
този смисъл аз не мога да бъда привърженик нито на абсолютните забрани, защото случаите, когато няма 
опасност за здравето, животът на хората и околната среда, все пак държавата трябва да върви напред в 
своето развитие по устойчив начин.  
Водещ: Сега нека да присъединя към нашия разговор един еколог – Андрей Ковачев, който е 
представител на Коалицията „За да остане природа в България“. Може би и аз щях да ви задам тези 
въпроси, но от неговата уста ще звучат много по-автентично. Добро утро, господин Ковачев, здравейте.  
Андрей Ковачев: Добро утро. 
Водещ: Новият министър на екологията е на ваше разположение да чуе вашите въпроси – три въпроса, 
които смятате, че са най-важни.  
Андрей Ковачев: Искам да пожелая успех на госпожа Василева на този пост. Това е много отговорен пост. 
Моите въпроси са в сферата на един от най-важните ресор – това е опазване на природата. Първият 
въпрос е точно във връзка с малкото останали незастроени кътчета по нашето Черноморие, иначе на 
фона на иначе тоталното застрояване вече на Черноморието. Вие ги знаете и всички българи ги знаят, 
това са Камчийски пясъци, „Кара дере“, които се прочуха със заменките на гори в тези райони, това е 
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„Иракли“, което се прочу с гражданските протести срещу застрояването, това е Ропотамо и Маслен нос с 
невероятните дюни в този район, това е Природен парк „Странджа“, който се прочу с проблемите с 
устройствения план, който също предвиждаше застрояване вътре в природния парк. Моят въпрос е много 
прост: Ще оставим ли тези природни кътчета, съвсем малкото вече останали, за по-нататък, за хората 
след нас, незастроени или ще ги застроим? Защото натискът сега в момента тръгва натискът за тяхното 
застрояване. И по-специално конкретният въпрос е: Ще се съобразите ли с предложението на „За да 
остане природа в България“, когато издавате заповедите за „Натура 2000“ 2 км от /…/ на тези територии 
да не се включва застрояване точно на тези? 
Ивелина Василева: Аз благодаря на господин Ковачев за въпросите, които отправи към мен. Безспорно, 
изключително важни и едни от първите задачи, с които ще се заема като министър на околната среда и 
водите. Ние сме имали възможност с природозащитните организации не веднъж да дискутираме тези 
теми и мисля, че позицията ни по този въпрос е пределно ясна. Ние няма да позволим незаконни 
действия и безконтролни строителни дейности. Това, което е необходимо да се свърши в максимално 
бърз порядък е да се направят три неща, специално за зоните по Черноморското крайбрежие, а то е: 
Обявяване на защитените зони по местообитанията, утвърждаване на специализираните карти за дюните 
и подпомагане на общините, за да бъдат потвърдени общите устроиствени планове, в които ясно е 
указано в кои територии какво може да бъде изграждано.  
Водещ: Кажете за „Кара дере“ – какво се случва там? Последно, ще се строи ли в тази местност или няма 
да се строи? 
Ивелина Василева: Знаете, че имаше драматични развития по казуса „Кара дере“, включително и през 
изминалите седмици. Това, което се случва към настоящия момент е, че е отменена спорната заповед 
или разрешение, издадено от директора на Регионалната инспекция да се процедира с инвестиционното 
намерение, без да се минават процедури по оценка на въздействието върху околната среда и оценка на 
съвместимостта и в същото време е сезирана прокуратурата от служебният министър за това, защото има 
порок и нарушение, извършено още 2005 година, по отношение на утвърждаването на ПУП. А именно – 
той никога не е бил предмет на екологична оценка. Точно затова смятам, че основният акцент трябва да 
бъде върху спазването на законодателството, прилагането му, без компромиси. Що се отнася до 
конкретните режими на опазване – смятам, че това е предмет на конкретно становище. В конкретните 
заповеди за обявяване на защитените зони изрично са указани обхватът, предметът и режимът на зашита 
на местообитанията, видовете.  
Водещ: Европейската комисия, миналият месец, ако не се лъжа поиска от нас повече обекти от „Натура 
2000“ да бъдат включени в тази европейска мрежа на защитените природни животни. Ако не направим 
това ни грози наказателна процедура. Какъв е срокът, в който трябва да изпълним изискванията на 
Европейската комисия? 
Ивелина Василева: Всъщност срокът по директива е краят на тази година. До тогава трябва да бъдат 
обявени всички заповеди за защитените зони, за птиците и за местообитанията. По отношение на зоните 
за дивите птици, почти всички с изключение на една, доколкото знам са обявени, а що се отнася до 
зоните за местообитанията – нито една. Това е първата задача, с която ще се заема и смятам, че още тази 
седмица ще можем да стартираме с обявяването на зоните. Разбира се, не може да се очаква, че 
огромната работа, която трябваше да бъде свършена, но за жалост беше забавена през изминалата 
година и половина ще може да се свърши в рамките на месец и половина. Но амбицията ми е в 
максимално бърз порядък да се справим с тази задача.  
Водещ: Да остане ли мораториумът за добива на пистов газ, чрез така наречената методология „фракинг“ 
или този мораториум трябва да отпадне, според вас? 
Ивелина Василева: Нашата позиция е, че няма основания за отпадане на мораториума, наложен от 
българския законодателен орган през 2012 година.  
Водещ: Така че мораториумът остава.  
Ивелина Василева: Мораториумът остава. 
Водещ: Благодаря ви. 
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Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Изтичането на тежки метали в река Луда Яна е овладяно 

Линк: http://www.mediapool.bg/iztichaneto-na-tezhki-metali-v-reka-luda-yana-e-ovladyano-
news226980.html         
 

 

Текст:  Овладяно е изтичането на тежки метали в река Луда Яна, което бе установено в събота след 
авария на помпа на водоем за богати разтвори, стопанисван от фирмата "Еко Медет", но пиенето на вода 
от чешмите в пазарджишкото село Цар Асен остава забранено. 
Първите проби на местната екоинспекция показаха наличие на тежки метали в реката. Авариралата 
помпа спешно е била сменена с нова, а за да се намали количеството на 
изпусканите води, е увеличен ретензионният режим на водоема, съобщиха от екоинспекцията в 
Пазарджик. 
Взети са втори проби от река Луда Яна преди точката на замърсяване и при село Огняново, където реката 
се влиза в Марица. Доставена е хидрантна вар за корекция на активна реакцията на вода. 
Продължава и изпомпването на водоема, собственост на "Еко Медет”. Фирмата ще бъде глобена за 
замърсяването, като възможната санкция е до 5 хил. лв. 
 
 
 

 
Източник: scrap-bg.com 

Заглавие:  Повсеместен спад на скрап-цените 
 

Линк:  http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/            
 

 

Текст:  Американският шредиран скрап   намали рязко цената си с $ 23 от седмица по-рано, за да 
направи  337 $ long ton по Индексът Steel. 
Цените за контейнери по тайванския внос на HMS # 1 & 2 80:20 спаднаха  с 5 $ на тон до $ 295 за тон (CFR 
Тайван порт) от седмица по-рано по Индексът Steel. 
Според TSI, сделките  за контейнерите по  тайванския внос на HMS # 1 & 2 80:20ю(клас сделки ISRI )са 
оскъдни, с японски  произход (не-ISRI клас) , който отново доминираше на пазара и руски скрап А3 .ISRI 
клас скрап дилърите   са изправени пред тежка зима, поради факта,че  тайванските фабрики избират да 
пренебрегне ISRI клас материал в полза на други  в момента. 
Индия:  контейнерните  вносни цени на  скрап остават  непроменени до  358 щатски долара на тон CFR 
Nharva Sheva пристанище според последните данни, оповестени от Индексът Steel. Според TSI, цените на 
контейнерите със  шредиран скрап  за индийския внос остават плоски ,а някои търговци вече 
предполагат,че цените са стигнали дъното .  Международните цени на скрап продължават да падат, 
заводите  са склонни да искат по-ниски цени през следващите седмици.  

http://www.mediapool.bg/iztichaneto-na-tezhki-metali-v-reka-luda-yana-e-ovladyano-news226980.html
http://www.mediapool.bg/iztichaneto-na-tezhki-metali-v-reka-luda-yana-e-ovladyano-news226980.html
http://scrap-bg.com/10852/
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=789455
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Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Южен Китай – скрап изложенията до края на годината 
Южен Китай се подготвя за серия събития  относно  рециклиране 
 

Линк:  http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/            

   

 
 
Текст: Хонг Конг, Гуанджоу и Шънджън ще бъде домакин на отделни събития в края на октомври и 
началото на ноември. 
 Няколко конференции и изложения, свързани с рециклиране в края на октомври и началото на ноември 
ще подтикнат рециклиращите компании  да се събират в три различни града в Южен Китай. 
В последната седмица на октомври, AsiaWorld-Expo Hong Kong ще служи като  домакин за Eco Expo Азия , 
организирана от Messe Frankfurt. Четвъртък, 30 октомври, е управлението на отпадъците и рециклиране , 
което се провежда от 29 октомври до 1-ви ноември. 
Организаторите на шоуто твърдят, че  2014 изложението  ще послужи като платформа за работа в 
мрежа  и дава възможност на купувачите  от Азия  да се свържат  със “зелени предприятия “. 
Шенжен е град, в непосредствена близост до Хонг Конг, който ще служи като домакин на 12-то 
изложение в  Китай  за рециклиране на пластмаси  и конференция на  06 ноември и 7. Това събитие се 
организира от Китайската Scrap Plastics асоциация (CSPA), известена също като Китай Replas  . CSPA е  най-
голямото, влиятелено и професионално изложение за скрап-пластмасова индустрия, както в Китай така и 
Азия.  Китай Replas 2014 г. ще включва симултанен превод на китайски мандарин и английски език. В 
CSPA предишните Replas събития са привлекли близо 600 участници от 30 различни държави. Търговско 
изложение етаж ще бъде  домакин на повече от 65 изложители. 
Градът Южен Китай Гуанджоу ще бъде домакин на Китайската асоциация на цветни метали 
рециклиращата индустрия Metal споровете 2014 CMRA Годишна конвенция ноември 7-9. 
Събитието за рециклиране на цветни метали разполага десетки изложители, два дни на програмиране и 
допълнителни екскурзии на регионални съоръжения за рециклиране на скрап.Всяка година тя обединява 
процесори цветни метали, търговци и потребители от целия свят. 
Също така в Гуанджоу, точно преди събитието CMRA, е 2014 Китай Международната конференция на 
скрап (ChinaScrap) и шестият Внесените Скрап “чужди доставчици” и “Домашен Получателите” 
честна. Събитието се провежда в Westin Pazhou в Гуанджоу ноември 3-5. 
ChinaScrap е бил държан в продължение на 5 години, като на мисия, описан от неговите организатори “, 
за да построи най-всеобхватната и авторитетна конференция рециклиране и изложба платформа. 

 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци стартира в Шумен 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1353814           

   

http://scrap-bg.com/10848/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://www.cmra.cn/2014expo/english.html
http://www.ciqar.org/html/session/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1353814
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Текст: Шуменци могат да предават безвъзмездно разделно събрани отпадъци от домакинствата, в това 
число едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци от бита, на площадката на „Екомакс" ООД , намираща 
се в град Шумен , Индустриална зона, ул. „Цветан Зангов"(бивше „Ремо"), съобщават от местната 
администрация. 
Площадката е обособена в изпълнение на чл.19, ал.3 т.11 от Закона за управление на отпадъците, 
съгласно сключен договор. Според него на същата площадка ще се приемат и метални отпадъци от бита 
срещу съответното заплащане по банков път. 
 
 
 

 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Шок в Пловдив: Спринцовки и кървави марли на метри от детска площадка 
Опасните отпадъци се търкалят до контейнер пред Втора градска болница в града 
 

Линк:  http://www.blitz.bg/news/article/301542           

   

 
 
Текст: Окървавени ръкавици, марли, спринцовки, катетри и памперси са изхвърлени в контейнер до 
болница "Свети Пантелеймон" в Пловдив на метри от детска площадка. От контейнера виси дори цяла 
система за вливане на разтвори , заедно с иглите. Наоколо има и натрошени ампули от различни 
лекарства. 
Опасните медицински отпадъци са смесени с боклуци от бита. Глутница бездомни кучета в района е 
разнесла спринцовките в радиус от 20-30 метра, съобщава TrafficNews.bg. 
Лечебниците са задължени да имат система за разделно събиране на отпадъци, които са опасни 
болнични или смесени битови, припомнят експерти. За опасни се смятат тези, които могат да 
предизвикат инфекции и чието събиране и обезвреждане изисква специални мерки. Такива са редица 
химични вещества, цитотоксичните и цитостатичните лекарствени продукти, както и амалгамните 
отпадъци от зъболекарските кабинети. По закон те трябва да се съхраняват в жълти полиетиленови 
чували и сакодържатели, маркирани със съответните надписи, след което се транспортират в контейнери 
на площадка или в помещение на територията на болничното заведение. Накрая следва извозването им 
за унищожаване чрез изгаряне в инсинератор. За всичко това задължително се води строга отчетност в 
специална книга. Но по една или друга причина болниците понякога забравят да я попълват. 
Днес никой не води точна отчетност за количеството боклук, изхвърляно годишно от здравните и 
ветеринарните заведения, лабораториите, дистрибуторите и производителите на медицински 
консумативи и аптеките, твърдят хора от бранша. Но по груби сметки то надхвърлят 7000 тона в цялата 
страна. В същото време в страната има само три големи инсталации с необходимия капацитет. Това са 
инсинераторът на Военномедицинска академия, в Александровска болница, както и инсталацията на 
Лукойл Нефтохим в Бургас. Проектът за такова съоръжение в Шумен бе спрян от общинския съвет, а в 
Пловдив, въпреки хвърлените досега огромни суми, изграждането на инсталацията се бави с години. 

http://www.blitz.bg/news/article/301542
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Източник: manager.bg 
 

Заглавие: Местят под земята кофите за боклук в центъра на София 
 

Линк: 

http://www.manager.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D

0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-

%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%B2-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F          

  

Текст: От следващата година по улиците в центъра на София няма да се виждат контейнери, пълни с 
боклук, след като Столична община има идея да ги скрие под земята, съобщава "24 часа". 
"Разработваме схема с местата за поставяне на подземни контейнери за смет за целия център. До края на 
месеца тя трябва да е готова. Не може центърът на една европейска столица да бъде пълен с контейнери 
за боклук“, категоричен бе главният архитект на София Петър Диков и допълни, че подобна гледка не е 
естетична. 
"Освен това в тях често влизат животни или клошари ровят вътре, а след това оставят боклука около 
кофите”, посочи Диков. 
Очаква се съвсем скоро главният архитект да внесе схемата за поставяне на подземните съоръжения за 
одобрение в СОС. След решението на съветниците общината ще обяви търг за покупка на новите 
контейнери, което се очаква да стане факт през 2015 година. 
Подземните кофи за смет ще бъдат за разделно събиране на отпадъци в три цвята - за хартия, за стъкло, 
за пластмаса и метал. Освен това отворът ще бъде специално направен по начин, по който да не може да 
се рови в тях и да се вадят отпадъци. 

 
 
 
Източник: novinite.bg 
 

Заглавие: Три месеца затвор и пробация за кражба от гробища 
Линк: http://novinite.bg/articles/82032/Tri-meseca-zatvor-i-probaciya-za-krajba-ot-grobishta           

  

Текст: Съдът в Сливен даде три месеца затвор и пробация на 22-годишния К. Б. от Сотиря и  31-годишния 
С. И. от същото село. 

http://www.manager.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://novinite.bg/articles/82032/Tri-meseca-zatvor-i-probaciya-za-krajba-ot-grobishta
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8F
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Пробационните мерки включват задължителна регистрация по настоящ адрес за шест месеца, подпис 
пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен 
служител за шест месеца. 
Двамата се признаха за виновни в това, че са откраднали 14,54 м оградна мрежа, собственост на кметство 
Сотиря. Деянието не представлява маловажен случай и е извършено след предварителен сговор 
помежду им, се казва в преписката по делото. Уточнява се, че за К.Б. то е в условията на повторност, а за 
С.В. – в условията на продължавано престъпление. 
На 26 май 2014 г. двамата с каруца и клещи отишли на гробището, срязали мрежата, натоварили я на 
каруцата и я продали на пункт за изкупуване на метали. На следващия ден всичко се повторило. 
 

 
 
 

 
 


