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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ивелина Василева: Случващото се в резервата "Сребърна" сочи към години на безотговорност 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3049                                       
 

 

Текст: „Ще има наказани за случващото се в резерват „Сребърна”. Това ще са дисциплинарни мерки за 
служителите, които са се отнесли несериозно към сигнал, подаден от граждани”, каза в студиото на 
„Събуди се” министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
"Случващото се в резервата е притеснително – то сочи към години на безотговорност. Цялата история 
започва през 2002 г. и все още няма съоръжения, показва проверката ни. Част от съоръженията, които не 
са въведени в експлоатация, включва и помпени станции, през който отпадните води отиват в ями и се 
отичат в езерото. Важно е в случая всеки да понесе своята отговорност”, коментира тя. 
„Ще продължим да следим какво се случва там. Имаме ангажимент от кмета на община Силистра, който в 
понеделник събира екип, за да се приключи изпълнението на проекта за пречиствателна станция.“, 
отбеляза Василева.  
"Всяка една мярка, която ще доведе до ефект трябва да бъде приложена, за да се подкрепи българската 
гора и българската природа, защото тя е важна за хората в България. Без гората няма вода, чистота на 
въздуха и добри условия за живот", допълни екоминистърът.  
Василева коментира и сигналът за незаконна сеч в защитената местност "Силистар". "Твърдо смятам, че 
трябва да се сложи край на подобни явления. Всички сме много притеснени от сигналите за безразборна 
сеч. Подкрепям всички мерки за затягане на контрола", категорична бе тя. 
Цялото участие на министър Ивелина Василева може да видите тук:  
  
 
 
Източник: МОСВ 

Заглавие: Ивелина Василева: Вече няма безстопанствени язовири 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3050                                              
 

 

Текст:  Министърът на околната среда Ивелина Василева заяви в “Панорама”, че държавата предприема 
всички мерки да възстанови доверието, стабилността, върховенството на закона. “Задача на цялото 
общество е да мобилизираме усилията си да не се допускат такива явления”, отговори министър 
Василева на въпроса кой ще почисти речните корита и поясни, че е издала заповед, с която е 
разпоредила на регионалните инспекции по околна среда и води да упражнят строг контрол върху 
общините да не се допускат нерегламентирани замърсявания по поречията на реките. Това явление 
съществува, всички сме притеснени и от другото явление – изсичането на горите с незаконната сеч, 
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призна тя. Ивелина Василева беше категорична, че са нужни строги мерки на контрол, цялата строгост на 
закона трябва да бъде прилагана и тя ще го направи в своите компетенции, за да не се допуска повече. 
“Вече няма безстопанствени язовири”, заяви министър Василева. От 268 язовира в страната собствеността 
на 253 е изяснена, за останалите отговорност носят областните управители по места и те упражняват 
контрол. Разработени са и законодателни промени за единен национален контролен орган, заяви тя. 
Министър Василева коментира и евросредствата за екология, като припомни, че през ноември 
Европейската комисия възстанови плащанията по оперативната програма, които бяха спрени през 
ноември 2013 г. Това доведе до нормализиране на темпото, ускоряване на строителните дейности и до 
този момент има разплатени близо 480 млн.лв. към общините. 
Цялото участие на министър Ивелина Василева може да видите тук 
 
 
 
Източник: steelmetal-bg.com 
 

Заглавие: Русия прави собствена борса за цветни метали 
 
Линк: http://steelmetal-bg.com/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-
%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8/                                      
 

 

Текст: Руската федерация може да  създаде своя собствена пазарна борса за цветни метали. 
Вестник “Ведомости” пише,че  инициативата принадлежи на Министерството на икономическото 
развитие на Русия. Според публикацията ,това  следва да спомогне за намаляване на цените на алуминия 
и медта на вътрешните руски пазари. Това е целта, посочена в писмото на заместник-министърът на 
икономическото развитие Олег Фомичев , което той изпраща на правителството в началото на февруари 
2015. 
В момента правителството разработва основните решения по този въпрос. 
“След одобрението на правителството, ще бъде започнато да се разработват  механизмите за 
търгуването. Тази стъпка ще бъде предприета от  федералните органи на изпълнителната власт, “- каза 
Олег Фомичев. 
В своя собствена инициатива, Министерството на икономическото развитие на Русия изхожда от 
необходимостта да се свържат вътрешните цени на цветни метали с  рублата.  
Сега цените на цветните метали са обвързани с котировките на Лондонската борса за метали. 
През последните няколко месеца, държавата се намесва активно в ситуацията на пазара на цветни 
метали. Например, Министерството на промишлеността и търговията на Русия се опитва да действа като 
посредник в преговорите между производители на стомана и техните клиенти, предимно в сделки, когато 
става въпрос за цената. 
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Източник: banker.bg 
 

Заглавие: Фирмите за скрап надуха сирената 
 

Линк: http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/firmite-za-skrap-naduha-sirenata         
                                        

 

Текст: Пореден напън за разчистване на пазара от нелегалната конкуренция предприеха фирмите, 
занимаващи се с рециклиране на цветни метали. От асоциацията им заявиха през седмицата, че ще 
предложат на Народното събрание да бъдат наказвани с лишаване от свобода от една до десет години 
крадците на кабели, електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, части 
от локомотиви и вагони, жп линии или пристанищни съоръжения, всякакви елементи от пътната 
инфраструктура (пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или от 
водонапоителни системи), както и на паметници на културата, направени от метал.  
По принцип в тези предложения няма нищо лошо. От години например Националната компания 
железопътна инфраструктура (НКЖИ) настоява кражбите на елементи от железопътната мрежа да се 
класифицират като акт на тероризъм. Поради тази причина миналата година имаше редица инциденти с 
дерайлирали влакове, като най-сериозният - при гара Яна, доведе до щети за 400 хил. лева. Годишно 
загубите от подобни посегателства надхвърлят 1 млн. лв.,  без в тази сума да се включват  средствата, 
наливани за отстраняване на щетите и ремонти. 
"Краде се почти всичко - действащи съоръжения от осигурителната и телекомуникационната техника, 
съоръженията за електрозахранване и енергетика, т.е. контактната мрежа, железопътни релси, стрелкови 
части, скрепителни елементи... С една дума, всякакви метални и медни детайли, които могат да бъдат 
предадени на складовете за вторични суровини. При това посегателствата се извършват в железопътни 
участъци с интензивно влаково движение", обясни преди време ръководството на НКЖИ.  Установени са 
и най-проблемните отсечки - Искър - Биримирци, Подуяне - разпределителна, Перник - разпределителна, 
както и районите около Волуяк, Мусачево и гарите във Варна, Плевен и Видин. Тоест все места с 
компактно циганско население, където заради уклончивите текстове в Наказателния кодекс кражбите все 
повече се увеличават и трябва да палим свещ, че още не се е случила някоя по-сериозна катастрофа с 
жертви.  
Подобна е ситуацията и с електрическата мрежа - само в София през 2014-а кражбите на кабели 
нарушиха подаването на ток на стотици хиляди жители в няколко квартала. 
Всичко това засяга в много голяма степен обществения интерес, може да доведе до опасност за живота и 
здравето на хората и до причиняване на имуществени и неимуществени вреди на голям кръг от лица, 
посочва в мотивите си Българската асоциация по рециклиране. Някои нейни предложения обаче са 
доста спорни, сред които и лишаване от свобода от една до пет години за незаконно приемане или 
съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без притежаване на необходимото разрешително. 
Според браншовиците тази промяна е наложителна и заради някои разпоредби на Наказателния кодекс -
 в момента там е записано, че се наказват тези, които "извършват търговска дейност с отпадъци от черни 
и цветни метали без лиценз", а такива вече не съществуват в правния мир. От две години лицензите са 
заменени от разрешения, издавани от районите инспекции по околна среда. Абсурдът е, че заради 
нежеланието на държавната администрация да промени остарелите текстове на практика днес никой не 
може да бъде наказан. Междувременно - заради високите банкови гаранции (25 хил. лв. на фирма плюс 
още 5 хиляди), броят на площадките за скрап през последните 24 месеца е намалял с 65% и от около 2300 
- 2400 сега те са около осемстотин. От тях незаконните били над 500 и работели по три начина - като 
автоморги, в които се предава скрап, като пунктове с разрешително само за събиране на хартия и 
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пластмаса, поради което не им е необходима банкова гаранция или като абсолютно незаконни пунктове, 
приемащи метали. 
Ако има нещо странно, то е, че същата асоциация и нейните членове реагираха преди по-малко от година 
като ужилени срещу законовите промени, предвиждащи забрана за физически лица да предават скрап в 
пунктовете за вторични суровини, а само на специални общински площадки, и то безвъзмездно. 
Намеренията бяха търговията да се осъществява само от юридически лица и разплащанията да стават 
единствено по банков път. Така кражбите на черни и цветни метали щяха да намалеят драстично, само че 
щеше да умре и бизнесът  със скрап, от който се печели добре. Иначе, кой каквото и да говори, навсякъде 
в цивилизования свят хората предават вторичните суровини безплатно.  
 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Пункт за събиране на опасни отпадъци в кв. "Павлово" на 23 февруари  
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/321226                                       
 

 

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в 
столичния квартал "Павлово" на 23 февруари. Това съобщиха от компанията, която заедно със Столичната 
община организира разделното събиране на опасни отпадъци на територията на София. 
Пунктът ще бъде на разположение на гражданите от района от 8.30 до 14.30 часа, на ул. "Слънце" 2, пред 
районна администрация "Витоша", разясни БНР. 
Безплатно ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове и 
бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 750. 
 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Апаши отмъкнаха 500 килограма метали за нощ  
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/apashi-otmaknaha-500-kilograma-metali-za-nosht/#.VOrfNv4cTcs                                        
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Текст: Около 9.30 часа вчера в полицията във Враца е получено съобщение, че предишната нощ 
неизвестни апаши разбили вратата на хале в източната индустриална зона на Враца. От там е извършена 
кражба на около 500 килограма черни метали. След бързи издирвателни мероприятия униформените 
спипали извършителите – двама местни жители с инициали М.М. /16 г./ и Б.Д. /20 г./.  
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Двама души са осъдени за кражба на кабели на сливенска фирма за градски транспорт 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/02/22/2028519/dvama-dushi-sa-osadeni-za-krazhba-na-
kabeli-na-slivenska-firma-za-gradski-transport.html                                         
 

 

Текст: Сливен. Районен съд – Сливен призна за виновни двама от Сливен за кражба на 40 линейни метра 
меден проводник на стойност 1776,16 лв., собственост на сливенска фирма за градски транспорт, 
съобщиха от съда. За 30-годишния мъж с инициали Ю.Х. деянието е в условията на опасен рецидив. Той 
заедно с 34- годишния с инициали Ю.В. са извършили кражба след предварителен сговор помежду си. 
При съкратено съдебно следствие Ю.Х. получи наказание две години „Лишаване от свобода” при 
първоначален строг режим, а Ю.В. осем месеца „Лишаване от свобода” при първоначален строг режим. 
Двамата са братовчеди.  
На 8 януари 2013 г. отишли от кв. „ Надежда” в намиращото се в близост тролейбусно депо. Влезли в една 
от шахтите и с ножовка прекъснали три от кабелите, които захранват тролейбусната мрежа. След това 
отрязали трите кабела и през съседната шахта. Издърпали парчетата и ги скрили наблизо. Взели каруца от 
квартала, натоварили кабелите и в квартала премахнали гумената им обвивка. Занесли на другия ден 
кабелите на пункт и ги продали за 1870 лв.  
Двамата са осъдени да заплатят и по 15 лв. разноски по делото. 
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Сливен. 
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