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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Издадени са 76 акта за замърсяване на реки с отпадъци 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3266 
                                        

 

Текст: 76 акта за замърсяване на реки с отпадъци са издадени от екоинспекторите на РИОСВ в цялата 
страна. Това сочат резултатите от междинната информация, получена в МОСВ по предприетите действия 
в изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева от 12 февруари 
2015 г. Тогава министърът разпореди проверки за нерегламентирани сметища на речните легла и 
прилежащите територии на реките. 
Към 15 април 2015 г. екоинспекциите са провели 513 проверки по изпълнение на дадените на кметовете 
на общини предписания. До края на април беше удължен срокът за проверки в общините, в които беше 
обявено бедствено или частично бедствено положение. 
По 76-те акта в кратък срок ще бъдат издадени наказателни постановления. 
В 58 общини са констатирани добри практики – извършено е почистване и са предприети мерки за 
недопускане на замърсяване на речни корита и прилежащите им територии с отпадъци. 
Окончателната информация от проверките ще бъде обобщена към 30 април. 
 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министерството на околната среда и водите отправя покана към желаещите да участват в 
избора на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми в състава на 
Междуведомствената комисия – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет  
Заявления за участие в процедурата за избор ще се приемат в срок до 14 дни 
ПОКАНА 
за участие в избора на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми, 
които да бъдат включени в състава на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3262                
                                        

 

Текст: I. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на основание чл. 7, ал. 3 от Правилника за 
функциите, задачите и състава на ВЕЕС /Правилника/ кани желаещите да участват в избора на експерти по 
екологична оценка и/или специалисти по планове и програми в състава на Междуведомствената комисия 
(МК) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет. 
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Висшият експертен екологичен съвет е помощен орган, пряко подчинен на министъра на околната среда 
и водите, който осъществява дейността си съгласно Правилника  (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2015 г.). 
МК има следните функции: 
1. предлага решения за становища по екологична оценка на планове и програми; 
 2. обсъжда доклади за екологична оценка/екологична част на планове и програми. 
Експертите по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми, отговарящи на посочените 
критерии в т. ІІ , изразяват писмено желание да участват в състава на ВЕЕС чрез подаване на заявление до 
министъра на околната среда и водите в деловодството на МОСВ, по пощата или по електронен път с 
електронен подпис в посочения в публичната покана срок и адрес. 
II. Критерии/ Изисквания към експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове и 
програми: 
1. Да имат висше образование с професионално направление в една или сходна на посочените 
области/специалности по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Правилника, а именно екология, биология, химия, 
архитектура, ландшафтна архитектура, транспортно строителство, подземно строителство, 
телекомуникации, хидротехническо строителство, ВиК, хидрогеология и инженерна геология, 
хидроинженер, агроном, лесоинженер, горско стопанство, урбанизъм, регионално развитие и 
управление, география, геотехническо инженерство; 
2. Да имат доказан минимум 3 (три) години експертен опит и компетентност, съгласно чл. 7, ал. 2 от 
Правилника. 
Експертите и/или специалистите, избрани в състава на МК – специализиран състав на ВЕЕС (след 
провеждане на процедурата за избор), следва да бъдат запознати с условията, подлежащи на 
деклариране съгласно чл. 8, ал. 6 от Правилника: 

• Да не са  пряко заинтересувани от инвестиционните предложения предмет на разглеждане от 
ВЕЕС. 

• Да не са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 
• Да не са в трудово, гражданско или служебно  правоотношение с възложители на 

инвестиционните предложения, предмет на разглеждане от ВЕЕС. 
• Да нямат никаква връзка на зависимост с лица, органи, дружества или предприятия, които са 

възложители, инвеститори, проектанти, собственици или ползватели на предмета на 
инвестиционните предложения, обект на разглеждане от ВЕЕС. 

• Да не са участвали в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 или чл. 4, ал. 
3 на Правилника. 

ІII. Процедура за избор 
1. В срок от 14 дни от датата на публикуване на настоящата покана, всеки заинтересован експерт по 
екологична оценка и/или специалист по планове и програми, отговарящ на критериите в т. II, изразява 
писмено желание да участва в състава на МК – специализиран състав на ВЕЕС, чрез подаване на 
заявление до министъра на околната среда и водите в деловодството на МОСВ, по пощата или по 
електронен път с електронен подпис в посочения в публичната покана срок и адрес. 
2. След изтичането на срока по т. 1, документите по чл. 7, ал. 5 от Правилника се разглеждат от комисия, 
назначена със заповед на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно 
лице. Първите двама кандидати, доказали най-голям опит и квалификация, се включват в заповед на 
министъра на околната среда и водите за утвърждаване на постоянния състав на МК – специализиран 
състав на ВЕЕС в срок до 7 (седем) дни след приключване на процедурата по т. 1. 
3. Освобождаването на експерт по екологична оценка и/или на специалист по планове и програми в МК – 
специализиран състав на ВЕЕС, като член на съвета става по искане на експерта и/или специалиста със 
заповед на министъра на околната среда и водите, като на негово място се утвърждава за участие 
следващия по ред от избора по чл. 7, ал. 8 от Правилника. 
IV. Документи, които следва да се подадат за участие в избора: 
1.Заявление за участие в избора по образец – можете да изтеглите оттук. 
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Източник: ureport.bg 
 

Заглавие: Светът е изхвърлил е-отпадъци за €48 млрд. през 2014 г. 
Електрическите и електронните отпадъци или е-боклукът през 2014 г. e достигнал рекордните 
41.8 милиона тона в света срещу 39.8 милиона през 2013 г., съобщава AFP, позовавайки се на 
изследване на Университета на ООН. 
 

Линк: http://ureport.bg/68531/2015/04/19/obshtestvo/svetat-e-izhvarlil-e-otpadatsi-za-e48-mlrd-prez-
2014-g/                                 
 

 

Текст: Близо 60% от цялото количество са електро-домакинските уреди, оборудването за баня и 
пералните. Около 7% се падат на мобилните телефони, калкулаторите, преносимите компютри и 
принтерите. 
Едва 16% от изхвърлената техника достига до станции за рециклиране или повторна употреба, а 
останалите 84 на сто остават в сметищата. 
Според изследването Норвегия е страната, която произвежда най-голямо количество е-отпадъци на глава 
от населението – 28.4 кг на човек, следвана от Швейцария (26.3 кг) и Исландия (26.1 кг). 
Регионът, който генерира най-малко електрически и електронни отпадъци е Африка – приблизително 1.7 
кг на човек. Общо целият континент е произвел 1.9 тона е-боклук през миналата година. 
Като обем най-много е-отпадъци се падат на САЩ (7.072 милиона тона) и на Китай (6.032 милиона тона) – 
32% за двете страни, следвани от Япония, Германия и Индия. Едва по-малко от една шеста от тези 
отпадъци са били правилно рециклирани, подчертава ООН в изследването.  
Сред 48-те милиона тона електронни отпадъци са погребани ценни ресурси като 16 милиона тона 
желязо, 1.9 милиона тона мед и 300 тона злато. За 2014 г. тези отпадъци имат приблизителна стойност 
€48 милиарда. 
Е-боклуците съдържат и опасни компоненти като живак, кадмий и хром. Експертите очакват, че през 2018 
г. електронните и електрическите отпадъци да стигнат 50 милиона тона.  
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Димо Скорчев, кмет на град Дунавци: Със собствени сили организираме извозването на 
битовите отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/04/19/2052815/dimo-skorchev-kmet-na-grad-dunavtsi-sas-
sobstveni-sili-organizirame-izvozvaneto-na-bitovite-otpadatsi.html                
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Текст: Видин. Все още в град Дунавци, община Видин има кофи, в които се изхвърля битовият отпадък, 
но те са собственост на фирмата по чистота, с която Община Видин прекъсна договора си, каза за Радио 
“Фокус”- Видин кметът на малкия град Димо Скорчев. 1380 са кофите разположени в Дунавци. Той 
посочи, че неговите опасения, които той е изложил и на сесия на Общинския съвет, са свързани с това, че 
фирмата може да си прибере кофите и боклука да остане пред къщите на хората. „В Дунавци не е чак 
трагично положението. Със собствени сили организирахме да се извозят битовите отпадъци преди 
Великден поне от главната улица на Дунавци, събрахме чувалите с отпадъци, които бяха до кофите, 
минахме и по второстепенните улици”, обясни Димо Скорчев. Изхвърлени са 2-3 камиона с отпадъци. 
Кметът на Дунавци посочи, че жители на малкия град постоянно поставят въпроса кога ще се възстанови 
редовното извозване на битовите отпадъци. След създаването на общинско звено „Чистота” с 4-ри 
камиона се изхвърлят битовите отпадъци във Видинска община. „Един камион е отделен за населените 
места в общината и ще бъде много трудно само с него да се извозват отпадъците”, допълни Димо 
Скорчев.  
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Кражби на телефонни кабели и покъщина 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1421491                                        
 

 

Текст: Телефонен кабел е откраднат от трасе в село Еремия в края на миналата седмица, при 
извършените оперативно издирвателни действия част от кабела е открита в дома на 80-годишен мъж от 
селото. Работата по случая продължава РУ Кюстендил. 
През почивните дни в РУ Кюстендил са заявени 2 извършени кражби на покъщнина и инструменти от 
къщи в селата Цървеняно и Скриняно. Къщите са били необитаеми през зимата. Местопроизшествията са 
обслужени от дежурна полицейска група, работата по установяване на извършителите продължава. 
Досъдебни производства са започнати в РУ Дупница срещу неизвестни извършители на повреждане на 
чужда собственост - счупени са стъкла на прозорец на жилище в града и предно и задно панорамно 
стъкло на автомобил в с. Яхиново. 
 
 
 
Източник: pia-news.com 
 
Заглавие: Панагюрец крал кабели в Пловдив 
Мъж от Панагюрище е хванат в момент на кражба от пловдивски полицаи 
 

Линк: http://pia-news.com/panagyurets-kral-kabeli-v-plovdiv/                  
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Текст: Служители от Трето РУ в Пловдив действали по сигнал от гражданин. Нашенският апаш действал в 
комбина с ортак от Съединение. Двамата били забелязани да режат кабели от стълб за улично 
осветление на бул. „Дунав”. Извършителите били задържани на място. Установена е самоличността им, а 
проверката показала, че са криминално проявени. Отведени са в ареста на районното управление за едно 
денонощие и по случая е започнато бързо производство, съобщават от областната дирекция на 
полицията в Пловдив. 
 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Полицията проведе две нощни спецакции 
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/politsiyata-provede-noshtna-spetsaktsiya1/#.VTSuC_4cTcs                                   
 

 

Текст: За времето от 19 часа снощи до 7 часа днес на територията на районното полицейско управление в 
Бяла Слатина е проведена специализирана операция за опазване на общественият ред и 
противодействие на престъпността в малките и отдалечените населени места. Няма констатирани 
нарушения. Същата нощ отново в Бяла Слатина от 21 до 1 часа е проведена и специализирана операция с 
недопускане извършването на кражби на кабели и електропроводници и срещу незаконна сеч на дърва. 
Също няма констатирани нарушения. 
 
 
 
Източник: boyanovo.info 
 

Заглавие: Кражбите в Бояново продължават 
 

Линк: http://www.boyanovo.info/novini.php?nid=881                   
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Текст: През изминалата седмица в селото бяха извършени много кражби, предимно на кабели от 
електрически инсталации от домовете и стопански постройки в дворовете. Някои от тях са уведомили 
полицията, но много от потърпевшите вече не виждат смисъл от подаването на жалби защото не вярват, 
че някой ще им върне откраднатото и престъпника ще бъде наказан.  
Вчера жител на селото, който не пребивава постоянно в селото е установил, че вратата на стопанската му 
постройка е разбита. След оглед е разбрал, че са му откраднати електрожен, ел. помпа и други по дребни 
вещи. Полицията е уведомена за извършената кражба. 
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