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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проверяват къмпинг „Юг“ през следващата седмица 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3255 
                                        

 

Текст: Експерти от дирекция „Национална служба за защита на природата“ на Министерство на околната 
среда и водите, от Българската академия на науките,  от Агенцията по кадастър,  от Дирекцията за 
национален строителен контрол, от дирекция „Държавна собственост“ на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и от община Царево, ще извършат проверка на място в 
къмпинг „ Юг“ през следващата седмица. Целта е да се разбере дали със строежа са засегнати дюни. 
Предстои  РИОСВ –  Бургас да издаде принудителна административна мярка за спиране на строежа. 
 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Днес ще бъде спрян строежът на Корал, обяви екоминистърът 
 

Линк: http://www.dnevnik.bg/blogosfera/?f=4&v=2                 
                                        

 

Текст: Днес ще бъде връчена на инвеститора заповед за спиране на изливането на бетонни площадки на 
плажа на Корал. Това обяви в сутрешния блок на "Нова телевизия" министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева.  
Принудителната административна мярка се налага, защото не е спазен закона за биологичното 
разнообразие, уточни Василева. " Имаме изрично разпореждане на премиера Бойко Борисов и 
Министврството на околната среда и водите (МОСВ), и Министерството на регионалното развитие 
(МРРБ)... 
Днес ще бъде връчена на инвеститора заповед за спиране на изливането на бетонни площадки на плажа 
на Корал. Това обяви в сутрешния блок на "Нова телевизия" министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева.Принудителната административна мярка се налага, защото не е спазен закона за 
биологичното разнообразие, уточни Василева. " Имаме изрично разпореждане на премиера Бойко 
Борисов и Министврството на околната среда и водите (МОСВ), и Министерството на регионалното 
развитие (МРРБ)... 
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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Стефан Шилев, РИОСВ Пловдив: Чистотата на въздуха в Иганово е била замервана три пъти 
след вчерашния взрив 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/04/15/2051065/stefan-shilev-riosv-plovdiv-chistotata-na-
vazduha-v-iganovo-e-bila-zamervana-tri-pati-sled-vcherashniya-vzriv.html                                    
 

 

Текст: Пловдив. Чистотата на въздуха в Иганово е била замервана три пъти след вчерашния взрив. Това 
съобщи за Радио "Фокус" – Пловдив Стефан Шилев, директор на РИОСВ Пловдив. „Резултатите показват, 
че няма отклонения от нормалните норми”, каза Шилев. Замерванията са били правени през 15 минути 
до обед. При нужда и разпореждане от областния управител и министъра на околната среда и водите, ще 
бъдат направени още замервания на чистотата на въздуха, увери Шилев. Екоинспекторите следят дали 
има превишение на газове и целият спектър на органични и неорганични съединения във въздуха. 
Черният облак дим, под формата на гъба, която хората са видели, е била при самия първичен взрив, 
когато зарядът е бил най-силен, смята Шилев. Заради силния вятър замерванията са започнали три часа 
след самия взрив, след 10.30 часа и може да се твърди, че няма някаква опасност за жителите на селото, 
каза Стефан Шилев. Замерването е било правено само в населеното място, където е точката на 
въздействие на взрива. 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Общо 45 проекта от територията на РИОСВ-Русе ще бъдат финансирани в кампанията „За чиста 
околна среда 2015” 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_137971.html                 
                                        

 

Текст: Проектите на 5 общини, 14 кметства, 8 училища и 18 детски градини от територията РИОСВ-Русе 
ще получат финансиране чрез Националната кампания „За чиста околна среда 2015 г.” на  Министерство 
на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС).  
 С до 10 000 лева ще бъдат финансирани проектите на общини и кметства, а до 5000 ще бъдат отпуснати 
на училища и детски градини. Средствата са целеви и се отпускат за почистване на терени, 
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облагородяването им, обособяване на зони за отдих, оформяне на еко-кътове, зелени класни стаи, 
оборудване, подпомагащи учебния процес и др.  
 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: В Русия откраднаха ремонтиран пътнически кораб и го разфасоваха за скрап 
Бизнесменът е арестуван и го заплашва 10 г. затвор 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/331110                                           
 

 

Текст: Руски криминалисти са задържали в Крим директор на фирма от Приморието, обвинен в 
отвличане и предаване за скрап на пътнически кораб, който е ремонтиран и модернизиран за срещата на 
държавните глави от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Съобщението е на 
РИА Новости.„Корабът „Георг Отс”, построен през 1980 г. в Полша, пристигнал във Владивосток от Санкт 
Петербург през октомври 2010 г. През 2012 г. съдът е използван като плаващ хотел за участниците в 
срещата на АТИС. 
В края на 2012 г. корабът е даден в аренда на компанията "Техноморин", която го препраща за ремонт 
зад граница и не го връща в Приморието. Оценъчната стойност на кораба е около 150 млн. рубли (около 3 
млн. долара). 
Според следствието "Техноморин" предава „Георг Отс” в субаренда на чужда компания, след което 
незаконно е разфасован на скрап, а получените пари са присвоени от директора на "Техноморин", се 
казва в съобщението на полицията. 
Задържането на бизнесмена е извършено на 8 април в Крим и на 10 април вече се е намирал в 
следствения арест във Владивосток. 
Предявено му е обвинение за „Присвояване” и го заплашва затвор до 10 г./БЛИЦ 
 
 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Отпадъци подпалиха селска къща 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/44916/otpaduci-podpaliha-selska-kushta                                       
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Текст: Вчера към 17.22 часа е получен сигнал за пожар в къща в с.Балей, община Брегово. Огънят 
унищожил 8 кв.м. от мазето и 15 кв.м. тераса. Причината – самозапалване на отпадъци. В потушаването 
на пожара са участвали два автомобила на пожарната Средиземно море представлява по-малко от 1% от 
световния океан, но е важен воден басейн в икономически и екологичен план. Там се срещат между 4% и 
18% от всички морски видове. Морето осигурява приходи от туризъм и роболов за множество страни. 
„Като се имат предвид биологичното богатство и концентрацията на икономически дейности в 
Средиземно море, последиците от пластмасовото замърсяването на морската среда и човешкия живот са 
особено рисков фактор“, казва д-р Козар. 
 
 
 
Източник: razloginfo.com 
 

Заглавие: Нови твърдения: Документите, относно депото за отпадъци в село Баня, са напасвани 
 

Линк: http://razloginfo.com/rssnews/2015/04/15/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B4/                                     
 

 

Текст: Документите, които са представен от община Разлог, относно депото за отпадъци в село Баня, са 
напасвани документи. Това каза за Радио „Фокус” – Пирин Марин Янков, председател на сдружение 
“Баненска буна 2011“. 
По думите на Янков, документите, които общината е представила пред Министерството на туризма и 
Министерството на околната среда и водите не отговарят на законовите норми и разпоредби. Янков 
допълни, че идеята за изграждането на депото е да се направи така, че с възможно най – малка 
инвестиция да бъде изградено нещо, което ще се експлатира 30 години и ще носи приходи на 
определени хора. 
Припомняме, че от сдружение „Баненска буна 2011” от години организират протести и водят дела срещу 
изграждането на регионално депо за отпадъци в село Баня, община Разлог, като към момента в селото се 
провежда и подписка за отделяне на селото от община Разлог и присъединяването му към община 
Банско. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Адриана Паскова, кмет на видинското село Покрайна: Замряло е сметосъбирането и 
сметоизвозването в селото 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/04/15/2051304/adriana-paskova-kmet-na-vidinskoto-selo-
pokrayna-zamryalo-e-smetosabiraneto-i-smetoizvozvaneto-v-seloto.html                                     
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  



                         
  
 

 

Текст: Видин. Замряло е сметосъбирането и сметоизвозването в с.Покрайна, община Видин. Това каза за 
Радио „Фокус” – Видин Адриана Паскова, кмет на населеното място. „Община Видин е сформирала 
звеното по почистване, назначени са хората и в момента сключват договор за наем на машини. Мисля, че 
съвсем скоро ще започне почистването”, каза Адриана Паскова. Тя допълни още, че до момента 
кметството на селото се справя със собствени средства и усилия. Точно преди Великден с помощта на 
частна фирма и на земеделски производители, разполагащи с необходимата техника са почистени две 
сметища, образували се на пътя, в посока Видин и на пътя към село Антимово, община Видин. „През 
нашето село преминават хората от още пет села и всеки изхвърля в движение директно на пътя. 
Контейнерите в селото преливат, навсякъде се носят пликове”, каза Паскова. Кметът на с.Покрайна 
апелира към хората да не изхвърлят в кофите, а да събират битовите си отпадъци в чували, докато от 
община Видин изпратят техника да извози боклука. „За щастие срещам разбиране от хората и се 
съобразяват”, допълни Адриана Паскова 
 
 
 
Източник: vratzadnes.com 
 

Заглавие: Заловиха 50-годишен без книжка докато превозва крадени метали 
 

Линк: http://www.vratzadnes.com/page.php?n=233151&SiteID=922                     
                                        

 

Текст: 50-годишен мъж без книжка е заловен докато превозва крадени метални пръти, съобщават от 
пресцентъра на МВР във Враца. 
Вчера органите на реда извършили проверка на лек автомобил  „ВАЗ” с прикачено ремарке без 
регистрационни табели, управляван 50-годишния И.М.  неправоспособен водач от Лехчево. В колата 
полицаите открили 50 метални пръти демонтирани от бившата консервна фабрика в с. Бутан. 
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Източник: dunavmost.bg 
 

Заглавие: Кражба на кабели на бул. "Тутракан" в Русе 
 

Линк: http://www.dunavmost.bg/Ruse/News/16109-krazhba-na-kabeli-na-bul-tutrakan-v-ruse                     
                                        

 

Текст: ОД на МВР съобщава за поредната кражба на метални проводници, станала през изминалия ден в 
Русе.  
На 14 април в 14:30 часа, в дежурната на полицейското управление е постъпил сигнал от служители на ОП 
Комунални дейности - Русе, че при извършена проверка на бул. Тутракан са установили липсата на около 
150 м кабел, от три междустълбия, който е бил откраднат чрез срязване. Проводникът е на стойност над 
700 лева.  
Случаят е документиран и е започнато досъдебно производство за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от 
НК. 
 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Заловиха 14-годишен, подготвял кабели за кражба 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/44927/zaloviha-14-godishen-podgotvial-kabeli-za-krajba                     
                                        

 

Текст: Вчера към 15 ч. в полицията на Лом е получен сигнал, че се извършва кражба в района на село 
Смирненски.  
На място пристигнали полицейски служители от местното районно управление, които открили 14-
годишен младеж от Черно поле, област Видин.  
„Установено е, че младежът е извършил кражба на 163 см далекосъобщителен кабел, собственост на 
телекомуникационна компания и подготвил за кражба още 43 линейни метра“, поясниха от МВР.  
Местопроизшествието е посетено от оперативна група. Извършен е оглед, а по случая е образувано 
досъдебно производство 
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Източник: vratzadnes.com 
 

Заглавие: 18-годишен сви водна помпа и кабели за 300 лв. 
 

Линк: http://www.vratzadnes.com/page.php?n=233147&SiteID=922                     
                                        

 

Текст: Полицаи хванаха 18-годишно момче за кражба на ел.водна помпа, 15 м. и меден ел. проводник на 
стойност около 300 лева. 
Кражбата е извършена на 28 февруари от частен имот в Криводол. По данни на полицията това не е 
първата кражба на 18-годишният Б.М. от Криводол.  
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