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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Междуведомствена комисия ще провери има ли дюни на „Корал" 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3258 
                                        

 

Текст: „В момента се изработва принудителна административна мярка от директора на Регионалната 
инспекция в Бургас, с която стоежът ще бъде прекратен“, каза зам.-министър Бойко Малинов в „Денят 
започва“ на БНТ, по повод строежа на къмпинг „Юг“. 
„Това, което аз зная е, че е работено, съгласно официалния документ за това дали има дюни или не, а той 
е специализирана карта, която се намира в Агенцията по кадастъра“,  добави той Малинов. 
Заместник-министърът каза, че се сформира междуведомствена комисия с участие на експерти от 
Министерство на околната среда и водите, БАН, Агенция по кадастър, която още веднъж професионално 
да провери и оцени има ли дюни на „Корал“. 
Малинов опроверга твърдението, че повечето от специалистите, които извършват еко оценки, пишат 
неверни неща срещу пари и именно техните заключения са унищожили българското Черноморие. 
Бойко Малинов обясни: „Ние със заповеди приемаме съответните защитени зони, тоест те стават 
официално такава и следва да бъдат прилагани режимите за защита на този вид. Министерството по 
собствена инициатива не разглежда къде има или трябва да бъде, то в крайна сметка одобрява 
заповедите на базата на научното познание за такъв тип местообитание, дали трябва да се обяви заповед 
за защитена зона, или не." 
Участието на заместник-министър Малинов може да видите тук. 
 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Областният управител проведе среща с новия шеф на РИОСВ д-р Петя Папазова 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-18033.html                 
                                        

 

Текст: Областният управител инж. Георги Ранов се срещна днес с новата директорка на РИОСВ, Стара 
Загора, д-р Петя Папазова. Двамата разговаряха за възможностите за съвместни действия на Областна 
администрация и инспекцията при организирането на кампании, срещи и други инициативи на 
екологична тема. Те обсъдиха и екологичните проекти, които предстои да бъдат реализирани в областите 
Стара Загора, Сливен и Ямбол.  
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Д-р Папазова уведоми инж. Ранов, че предстоят планирани проверки на обекти с висок риск на 
територията на трите области.  
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Зелена светлина: Къща от отпадъци 
 

Линк: http://bnt.bg/news/svyat/zelena-svetlina-ka-shta-ot-otpada-tsi                                   
 

 

Текст: Изградена е от 4 хиляди видеокасети, почти толкова дискове, 2 тона джинси, 21 хиляди четки за 
зъби. И какви ли не други непотребни предмети. Добре дошли в първата във Великобритания къща, 
построена от отпадъци. Намира се в кампуса на университета Брайтън. Сбъдната мечта е на архитект 
Дънкан Бейкър Браун. Построил я с помощта на 250 студенти. 
В продължение на 1 година те успели да съберат достатъчно непотребни вещи, за да издигнат тази 
двуетажна сграда и да я превърнат в „жива лаборатория”. Резултатът – 85 процента от материалите в 
къщата са от отпадъци. Останалите проценти са новите материали, които са използвани във 
водопроводната и електрическата система. 
За основа на сградата е използвана гранулирана доменна шлака. Дървените конструкции са от разрушена 
в района сграда. Една от стените е изградена от строителни отпадъци от друг строеж. А фасадата е 
облицована с парчета стар мокет. За уплътняване напрозорците са използвани 500 велосипедни гуми. 
Aрх. Дънкан Бейкър Браун: Ето тук има 21 хиляди четки за зъби. Голяма част от тях са използвани само 
веднъж. Повечето са от самолетни комплекти. 
В двуетажната къща са вградени сензори. Те отчитат кои материали действат най-добре като изолация. 
Така че четките за зъби могат да се окажат и много добър изолационен материал. 
Защо архитект Дънкан Бейкър Браун построил къща от отпадъци? За провокация. Казва, че не същестува 
понятие като отпадъци, има само материали на неподходящото място. Архитектът се надява, че с къщата 
ще накара хората да се замислят какво изхвърлят. 
Авторът на проекта търси начин да промени поведението на хората и най-вече вредните им навици, 
свързани с разхищението. В строителството това често се среща, обяснява архитектът. Например при 
строежа на 5 къщи остават отпадъци, с които може да бъде построена още една сграда. Браун е убеден, 
че съвсем скоро строителството ще се промени. Ще го наложи новият ритъм на живот. 
Със сигурност идва времето, когато за строежа на къщите ще бъдат използвани предмети, смятани 
доскоро за непотребни. А дотогава екипът на архитект Браун се надява да разбере кои ненужни вещи ще 
вършат най-много работа при новия тип строителство. 
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Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Над 3800 т компост от биологично третиране на отпадъци са купили от Хан Богров 
 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100546345/nad-3800-t-kompost-sa-prodadeni-ot-biologichno-tretirane-na-
otpadaci                 
                                        

 

Текст: С настъпването на пролетта се засилва интересът към компоста, който се произвежда в 
инсталацията за преработване на зелени и био отпадъци в Хан Богров. 
От началото на годината досега са продадени общо 3840 тона компост от инсталацията, съобщиха от 
Столичната община. 
През април с нарастване на работата по пролетно обработване на градини и зелени площи се увеличава и 
интереса към тази обогатяваща почвата смес. На ден продадените количества достигат 100 тона, като 
рекордните 700 тона са продадени на Цветница, 5 април.  
Цената за 1 тон от сместа е 7 лева. 
Инсталацията за био и зелени отпадъци работи от януари 2014 г. и досега са произведени общо 4200 тона 
компост. 
 
 
 
Източник: gabrovodaily.info 
 

Заглавие: Предайте ненужни отпадъци на Екобазара в Габрово на 22 април 
 

Линк:http://www.gabrovodaily.info/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-2015/                                          
 

 

Текст: Ненужни батерии, пластмаса и хартия ще могат да предадат габровци по време на традиционния 
вече за Деня на Земята Екобазар в Габрово. Събитието ще се проведе на 22 април на площад 
„Възраждане“, а при лошо време щандовете ще бъдат разположени във фоайето и под козирката на зала 
“Възраждане“. 
Подробности за кампанията за пролетно почистване в Габрово от 20 до 26 април може да научите от 
статията в Габрово Daily тук. 
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По време на Екобазара ще бъдат раздадени награди за най-екологично настроените. Подарък ще 
получите, ако донесете изхабени батерии. Тези, които предадат най-голямо количество стара хартия, ще 
получат нова книга. 
Традиционно на Екобазара ще се предлагат билки, чайове, мед, здравословни храни и био козметика, 
цветя. Ще видим и възглавници с пълнеж от спелта и ароматни масла, гарантиращи здравословен сън. 
В програмата на Екобазара в Габрово е включена и презентацията „Устойчиво селско стопанство и 
ОСП“.  Началният й час е 14.00, а мястото – Областен информационен център (в сградата на Община 
Габрово). По време на презентацията ще бъде представен и Наръчник „Как да развиваме устойчиво 
селско стопанство, подпомагано от ОСП 2014-2020″. Ще има практическа информация за възможностите 
за финансиране по субсидиите за земеделските стопани през вече започналия програмен период, а 
участниците ще получат и самия наръчник. Организатори са „За Земята“ по проект „Правим ОСП да 
работи за обществото и околната среда“. 
 
 
 
Източник: stroiteli.elmedia.net 
 

Заглавие: Откриха Регионално депо за отпадъци село Стожер 
 

Линк:http://stroiteli.elmedia.net/sti/bg/news/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80_02748.html                                       
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в официална церемония по 
откриване на обект "Регионално депо за отпадъци село Стожер". Обектът е част от проект "Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", финансиран по Оперативна 
програма "Околна среда 2007-2013 г.". На церемонията присъстваха министър-председателят Бойко 
Борисов, кметът на община Добрич Детелина Николова, главният директор на Главна дирекция ОП 
"Околна среда" Яна Георгиева, народни представители, областни управители и кметове. С изпълнението 
на проекта ще бъде изградена цялата необходима инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на 
цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на региона, включващ общините от 
област Добрич: Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Генерал Тошево, Крушари, Шабла с 215 
населени места и Никола Козлево (в област Шумен) с 11 села. Населението, което ще се обслужва от 
регионалната система за управление на отпадъците е над 190 000 души. 
Целите на проекта са намаляване на замърсяването на околната среда в общините от целевия регион, 
подобряване на условията за социално-икономическото развитие в региона. Приоритет е подобряването 
на показателите на компонентите на околната среда - почви, води, въздух, растения и животни, както и 
насърчаване на устойчивото развитие на населените места. 
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Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: Видинско село се превърна в сметище 
 

Линк: http://novinar.bg/news/vidinsko-selo-se-prevarna-v-smetishte_NDk4Mjs1Nw==.html                                   
 

 

Текст: Видинското село Капитановци се превърна в сметище, след като повече от месец никой не е 
изхвърлял кофите за боклук по улиците, разказа кметът на селото Владимир Аристотелов, цитиран от 
Фокус. 
„В Капитановци кризата с боклука се задълбочава. Кофите преливат от боклук из цялото село. До тях се 
сформират локални сметища, пълни с чували, които нощем се разкъсват от кучета и котки", обяснява той. 
По думите му е крайно наложително боклукът да бъде извозен от сметосъбиращи машини, защото 
хората не могат да се справят сами. 
Той допълва още, че сметището в края на селото, което по традиция се почиства всяка пролет и есен, през 
този сезон все още не е почистено, а местните са започнали да си изхвърлят отпадъците в съседни ниви. 
 
 
 
Източник: montpress.com 
 

Заглавие: Премахват сметищата, натрупани през зимата 
 

Линк:http://www.montpress.com/index.php?issue=272015&kind=&article=40009&rank=4&short=&numb=
%D0%91%D1%80.%2027(2255),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VI,%2016%20-
%2020%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%202015%20%D0%B3.                               
 

 

Текст: Да бъдат почистени нерегламентираните сметищата, образували се през зимата в местността 
Солимагина ливада, разпореди кметът на Монтана Златко Живков. За бунищата той научил от 
журналисти.  
“Незабавно предприех необходимото. Това не е работа на общината, но няма да чакаме Денят на Земята 
или на водата, а ще съберем боклуците.”, коментира той.  
През почивните дни той получил сигнал за нерегламентирани сметища и на две монтански улици. Лично 
проверил, каква е ситуацията и останал учуден от факта, че големият 4-кубиков контейнер е празен, а до 
него са натрупани боклуци.  
Продължава пролетното почистване на града и селата в общината. Живков апелира хората, които режат 
дръвчета и асми в дворовете си, да оставят клоните край контейнерите. След това работници на 
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общинското предприятие “Чистота” ще ги съберат. Започва косенето на зелените площи в парковете, 
градинките и околоблоковите пространства. От февруари насам пък не е спирало миенето на улиците. 
 
 
 
Източник: lovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: Две кражби на кабели за 24 часа в Пловдивско 
 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/596380                    
                                        

 

Текст: Две кражби на кабели са станали в Пловдив и региона за 24 часа, съобщиха от Областната 
дирекция на МВР.   
Двама мъже са били заловени в момент на кражба вчера в Пловдив. Служители от Трето РУ действали по 
сигнал от гражданин, който забелязал двама души да режат кабели от стълб за улично осветление на бул. 
“Дунав”. При заградителните действия извършителите били задържани на място. 
Установена е самоличността им – криминално проявените 27-годишен мъж от Панагюрище и помощника 
му на 25 години от Съединение. 
Те са приведени в ареста на районното управление за едно денонощие и по случая е започнато бързо 
производство. 
Кражба на кабели пък е била извършена от електропреносната мрежа на село Драгойново. Вчера, около 
14.00 часа било установено, че от пет междустълбия в населеното място били срязани общо 350 метра 
проводници. 
 
 
 
Източник: news.burgas24.bg 
 

Заглавие: Откраднаха телефонен кабел на "Виваком" 
 

Линк: http://news.burgas24.bg/552088.html                     
                                        

 

Текст: Вчера, в Районно управление - Царево, е получено съобщение за кражба на 50 м 
действащ телефонен кабел, собственост на «Виваком» ОД, осъществена в района на с. Изгрев 
в посока Царево на 14/15.04.т.г. По случая е образувано досъдебно производство. 
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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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