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Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: МОСВ обмисля изкупуването на пластмасови бутилки  
 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-
politika/mosv_obmislya_izkupuvaneto_na_plastmasovi_butilki-280140.html                    
                                        

 

Текст: МОСВ обмисля възможността за въвеждане на система за изкупуване на пластмасови бутилки. 
Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на заседание на 
комисията по околната среда и водите. 
Кабинетът е обмислял идеята още преди четири години, но след анализ са сметнали, че е икономически 
неефективно прилагането на депозитна система, която родното законодателство не изключва. Проучва се 
възможността да бъде въведена система, каквато действа в Германия, а немски фирми са въвели и в 
други държави, каза още Василева, цитирана от БГНЕС. 
Василева съобщи, че е избран директор на "Управление на отпадъците". Това е Славея Стоянова, която 
изпитната комисия е предложила след изслушване на кандидатите за поста. 
Приоритет в Националната стратегия за управление на отпадъците до 2020 година пък ще бъде 
обучението на гражданите как да извършват компостиране на отпадъци, обясни още министърът. 
 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Германското военно министерство връща в строя танкове, предназначени за скрап 
 

Линк:http://www.dnevnik.bg/sviat/2015/04/11/2511047_germanskoto_voenno_ministerstvo_vrushta_v_st
roia/                      
                                        

 

Текст: Германското министерство на отбраната обяви, че изкупува обратно над сто танка от типа 
"Леопард 2", предназначени за скрап, предаде БНР. Те ще бъдат модернизирани и отново въведени в 
експлоатация. Стойността на сделката възлиза на 23 милиона долара. 
Максималният брой танкове "Леопард 2", които могат да бъдат изкупени обратно, е 225. 
Официално се съобщава, че причината за решението танковете да бъдат върнати в строя е бюджетна и 
необходимостта Европа да бъде в готовност за адекватна защита след кризата в Украйна. В съобщението 
не се визира конкретно срещу кого Европа би трябвало да се защитила, но медиите назовават като 
евентуален и възможен противник Русия, отбелязва БНР. 
Информацията, официално огласена от военното ведомство, изненада германската общественост. Още 
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повече, че тя съвпадна с друга военна вест – модернизирането на 371-ви танков батальон, разположен в 
Саксония като част от изграждането на общи специализирани европейски армейски части за бързо 
реагиране. 
 
 
 
Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: Важно! Къде днес в Плевен няма да има ток! 
 

Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2015/04/14/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be-
%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b2-
%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-
%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%be-65126/                                    
 

 

Текст: ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите 
клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на 
eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско 
напрежение,присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната 
реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, които за община 
Плевен са: 
 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: София се прочисти от 3500 тона отпадъци 
Приключи първият етап на “Пролетно почистване 2015″ в столицата. 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/60330                  
                                        

 

Текст: От 25 март, когато почистването на София започна, до момента със спонсорска техника са 
почистени 47 нерегламентирани сметища на територията на Столичната община.  
Събрани и превозени са общо 3506 тона отпадъци /от нерегламентирани сметища и едрогабаритни 
отпадъци/ и близо 91 тона биоразградими отпадъци /трева, клони, листа, храсти и др./, информират от 
общината. 
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В първия етап от кампанията са се включили повече от 7600 доброволци. Засадени са над 1500 растения и 
дървета.  
От 16 май до 22 май ще е вторият етап от пролетното почистване на София под наслов “За едно по-чисто 
лято”. Целта е повече доброволци да се включат в почистването на своето населено място и да бъдат 
съпричастни към опазването и поддържането му.  

 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Събраха 70 тона отпадъци при акция за почистване на Каварна 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1418343                     
                                        

 

Текст: 60-70 тона боклук са събрани при акция за почистване на Каварна, съобщават от общинската 
пресслужба. Голямото великденско чистене в морския град премина под мотото „Да изчистим Каварна за 
един ден“. 
Почистени бяха градски стадион „Калиакра“, дворовете на училищата и детските градини. В акцията в 
ЦДГ „Детелина“, която се намира в ромския квартал „Хаджи Димитър“, личен пример на децата даваха 
техните родители. 
Служителите от общинската администрация бяха сред най-активните участници в кампанията. Тяхната 
дейност беше концентрирана в крайбрежната зона и плажната ивица. Общинарите почистиха тревните 
площи и разхвърляните по брега отпадъци – пластмасови и стъклени бутилки, чаши и опаковки, 
разпокъсани найлонови торби и чували, гуми, обувки и дори... стар хладилник. 
В акцията се включиха представители на частния сектор и много граждани. За всички бяха осигурени 
чували и ръкавици. 
 
 
 
Източник: sofia.utre.bg 
 

Заглавие: Разкриха саботьорите на завода за отпадъци в София? 
Ясна е симбиозата между зелените НПО-та в България 
 

Линк: http://www.sofia.utre.bg/2015/04/09/312146-razkriha_sabotyorite_na_zavoda_za_otpadutsi_v_sofia                                           
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Текст: Истинска бомба се взриви сутринта по Нова Телевизия, когато се разбра, че Коалиция „За да 
остане природа в България“ и ПП Зелените заедно с Коалиция за Устойчиво Развитие (КУР) на уличения за 
еко-рекет чрез скрита камера Дончо Иванов са блокирали с години изграждането на завода за 
рециклиране на отпадъци в София чрез водене на съдебни дела. Стана абсолютно ясна симбиозата 
между зелените НПО-та в България. 
Съветникът на икономическия министър Владимир Каролев разкри детайли от административно дело 
4343 от 2014 година, в което коалиция „За да остане природа в България“ (включително ПП Зелените) е 
жалбоподател рамо до рамо с Коалиция за Устойчиво Развитие (КУР) на еко-рекетьора Дончо Иванов 
срещу проекта за завод за рециклиране на отпадъци на Столична Община и кмета Йорданка Фандъкова. 
Движещ псевдо-зелените интереси по делото е въздесъщият адвокат Коджабашев, известен със 
„случайното“ си присъствие на огромна част от екологичните дела в България, припомни ПИК. 
Борислав Сандов шокиращо си призна за саботажните дейности, като направи смехотворен опит да ги 
представи като защита на обществения интерес. ПП Зелените и Коалиция „За да остане природа в 
България“ ужким попаднали „случайно“ в сговор с еко-рекетьора Дончо Иванов и също така „случайно“ 
пуснали едни и същи жалби срещу предложената за завода технология и в интерес на алтернативен 
технологичен метод. 
Жителите на София добре знаят, че около технологията на завода витае дългогодишна мъгла и 
противоречия, които Европейската Комисия критикуваше остро. Неразбориите и невъзможността на 
българската страна да предложи подходяща технология бяха причина за многогодишното замразяване на 
проекта и дори опасност от спиране на европейското му финансиране. Това е на път да се случи отново, 
ако в близките дни съдът уважи жалбите на еко-рекетьорите и технологичният проект на завода бъде 
върнат за преработване. 
Тук е важно да отбележим, че псевдо-еколозите от ПП Зелените, Коалиция „За да остане природа в 
България“ и КУР на Дончо Иванов нямат каквито и да било обективни аргументи за несъгласие със 
сегашната предложена технология – тя вече е минала не само ОВОС, но и екологични оценки на 
Европейската Инвестиционна Банка, която работи с много по-строги норми, от прилаганите в България. 
Днес вече стоят въпросите: 
1.    Обслужва ли еко-рекетът интересите на алтернативен и евентуално не-европейски доставчик на друга 
технология? 
2.    Имало ли е среща между ПП Зелените, Коалиция „За да остане природа в България“ и КУР на Дончо 
Иванов с представители на строителните фирми – изпълнители на проекта, от които е най-вероятно да 
бъде поискан рушвет? 
 
 
 
 
Източник: starozagorskinovini.com 
 

Заглавие: Нов протест в Ракитница срещу депото за отпадъци 
 

Линк: http://starozagorskinovini.com/news/index.php/obshtestvo/4407-nov-protest-v-rakitnitza-sreshtu-
depoto-za-otpadatzi                                       
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Текст: "Атаката" е поредното политическо предизборно заиграване", категоричен е зам.-кметът Йордан 
Николов 
Жители на старозагорското село Ракитница подготвят нов протест срещу изграждането на Регионалното 
депо за отпадъци. Проявата на недоволство е насрочена за 16:00 часа на 12 май пред сградата на Община 
Стара Загора. 
Мотивите на Инициативния комитет с председател Генчо Танев са, че проектът за депото е 
незаконосъобразен, а реализирането му ще предизвика екологична катастрофа за целия регион. 
"След седем съдебни дела Върховният административен съд прекрати спора с мотив, че Инициативният 
комитет не може да бъде правен субект - поясни за медията ни Йордан Николов, зам.-кмет на Община 
Стара Загора и ръководител на проекта. - Заради битките реализирането на проекта се забави с половин 
година, а гражданите на общината плащат 1 млн. лв. глоба за 2015 г. Освен това, спазени са абсолютно 
всички европейски изисквания и еконорми. Новата "атака" срещу депото е поредното политическо 
предизборно заиграване", категоричен е зам.-кметът. 
Николов съобщи още, че в приемния му ден при него са се жалвали две жителки на Ракитница. Едната е 
попитала дали няма да се замърсят ябълките в градината й, а другата се тревожела, че заустването на 
клетката с отпадъци в реката е неправилно и опасно. А всъщност въобще няма заустване. 
"Говори се за "Натура 2000". Това се прави умишлено или от незнание, или от екоорганизации, които 
подхождат избирателно с цел рекетиране", коментира зам.-кметът. 
Той уточни, че строително-монтажните дейности по изграждане на Регионалното депо за отпадъци се 
движат в график и трябва да приключат до края на годината. Вече е пристигнала по-голямата част от 
техническото оборудване. Над 20% са разплатени дейностите по проекта. 
"В крайна сметка всеки има право да реагира! Ще изслушаме внимателно господата, ако има резон в 
техните притеснения и предложения, ще се съобразим, но депото ще го има!", уверено заключи зам.-
кметът. 
 
 
 
 
Източник: gustonews.bg 
 

Заглавие: Събират опасни отпадъци в "Северен" 
 

Линк: http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=43119                                      
 

 

Текст: Опасни отпадъци събират в "Северен", съобщиха от местното кметство. От днес до петък 
(включително) всички граждани на Община Пловдив могат да се възползват и от организираната 
кампания за събиране на излезли от употреба гуми, отработени масла и негодни за употреба батерии и 
акумулатори, като ги предадат в събирателния пункт на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги 
Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД, от 09.00 ч. до 17.00 ч. 
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Източник: shum.bg 
 

Заглавие: Общината направи списък с 24 нерегламентирани сметища 
 

Линк: http://shum.bg/index.php?item=123571                                     
 

 

Текст: 24 нерегламентирани сметища откриха служители на дирекция “Инспекторат” в община Шумен. 
Премахването им започва утре, когато стартира и голямото пролетно почистване на града. Това съобщи 
на пресконференция днес шефката на дирекцията Свилена Иванова. 
Повечето нерегламентирани сметища са в кварталите “Боян Българанов”, “Еверест” и “Гривица”, по пътя 
към Лозево, но строителни отпадъци имало и по пътя към “Дивдядово” и дори на кръстовището на бул. 
“Ришки проход” с ул. “Милан Борисов”. За ликвидирането им  ще помогнат двете общински предприятия 
– “Паркинги, гаражи и благоустрояване” и “Обреден дом”, като първото ще осигури мини челни товарачи 
“Бобкат”. “Инспекторат”-ът тази година разчита и на 14 души, осигурени по програма от Бюрото по труда. 
На 25-ти ще се проведе традиционното общоградско почистване на Шумен. Общината прави списък на 
доброволци – институции, фирми и домсъвети, като e осигурила 7 000 чувала и 16 000 чифта ръкавици. 
“Целта на кампанията е по-скоро да се включат повече доброволци и гражданите да станат съпричастни 
към чистотата на града. Проблемни участъци са междублоковите пространства. Организацията по 
извозването и товаренето на събраните от гражданите отпадъци ще бъде осъществена от двете общински 
предприятия и БКС. Водим разговори с транспортни фирми и за оказване на помощ по време на 
кампанията”, каза Иванова. 
Цялото пролетно чистене трябва да приключи на 30-ти април 
 
 
 
 
Източник: posredniknews.com 
 

Заглавие: Полицаи засекли крадци на вещи и метали, задържат ги заедно с каруцата 
 

Линк: http://www.posredniknews.com/site/vodeshti/127-nai-vazhnoto/54942-politzai-zasekli-kradtzi-na-
veshti-i-metali-zadarzhat-gi-zaedno-s-karutzata                                           
 

 

Текст: На 8 април в 11 часа, на пътя от град Пордим за село Одърне полицаи засичат конски впряг с 
двама жители на Пордим –16-годишен и 20-годишна. При проверка се установило, че каруцата е пълна с 
домашни уреди и вещи, информира говорителят на ОДМВР – Плевен. Двамата и конския впряг са 
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доведени в РУ-Пордим. Вещите са предадени с протокол за доброволно предаване и се намират на 
съхранение в полицията. От проведените незабавни оперативни действия е установено, че една печка за 
твърдо гориво, два касетофона, 2 калкулатора, 2 електронни игри, 2 ДВД-та и около 15 кг метални 
отпадъци са противозаконно отнети от имот в село Одърне. Направен е оглед на местопроизшествието, 
при който е изяснено, че в къщата в Одърне извършителите са  проникнали чрез взломяване на входна 
врата. Уведомен е прокурор от РП - Плевен. По случая е образувано бързо полицейско производство. 
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