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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Главен експерт от РИОСВ-Бургас получи заплаха по телефона след телевизионно участие за 
спрян строеж в село Синеморец 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3270 
                                        

 

Текст: Телефонна заплаха от анонимен мъж е получила главният експерт по контрол на защитени 
територии и защитени зони  в Регионална инспекция по околна среда (РИОСВ)– Бургас Детелина Иванова. 
Заплахата е дошла минути след нейно участие в национална телевизия, където Иванова обяснява за 
констатирани нарушения, свързани със спрян от РИОСВ-Бургас строеж на територията на село Синеморец, 
община Царево. 
За случая са уведомени компетентните органи. 
 
 
 
Източник: skandal.bg 
 

Заглавие: Дайнов скочи за плажовете срещу МОСВ. Ако не спрат да лъжат, ще има съпротива 
 

Линк: http://skandal.bg/bg/daynov-skochi-za-plazhovete-sreshtu-mosv-ako-ne-sprat-da-lazhat-shte-ima-
saprotiva/                
                                        

 

Текст: Темата за презастрояването на родното Черноморие обсъждаха в сутрешния блок „Здравей, 
България“ по Нова ТВ. 
 Оказва се, че все още не е ясно дали оградата, която дели плажа на Кранево, ще бъде премахната. 
 "Оградата няма необходимите строителни книжа. Спорно е обаче дали трябва да има такива. Има 
достатъчно доказателства, че тя е там от много години. Ако геодезическите измервания покажат, че 
оградата не е по имотни граници, веднага ще издам заповед за премахването й”, заяви кметът на Община 
Балчик Николай Ангелов. Ако обаче документите са изрядни, това няма как да стане, допълни той.  
 Ако бъде издадена заповед за премахване обаче, собственикът има пълното право след това да подаде 
документи и отново да може да издигне оградата по законен път.  
 "Моята лична прогноза е, че през 2030 г. няма да има много обществени плажове. Всичко ще стане 
частна собственост и този процес вече тече. Предстои да вдигнем много голям шум. Ще изнесем много 
сериозни факти и документи в най-близко време в „Господарите”, коментира в студиото репортерът на 
„Господари на ефира” Боби Касиков. 
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 "Държавата трябва да престане да казва, че пясъкът не е пясък, дюните не са дюни, бетонът не е бетон. 
Или държавата да спре да лъже и пелтечи, или ще се натъкне на съпротива”, закани се проф. Евгений 
Дайнов.  
 "Смятам, че строежите по морето са една много тежка корупционна схема, която правят местните 
общини. Първо се презастрои Северното Черноморие, на инвеститорите им се позволява да търсят нови и 
нови пространства. Държавата от своя страна нехае, липсва законодателство”, на мнение е Мария 
Кавлакова. 
Строеж в Синеморец разбуни духовете миналата седмица.  
 Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева беше уличена в лъжа от политолога Евгений 
Дайнов. Причината за нападките на политолога е, че въпреки обещанията на Василева строежът в 
Синеморец да спре, Дайнов засякъл 4 бетоновоза да изливат бетон в петък вечерта след работно време 
на същото място. 
 "Заповед за спиране на строежа не е връчена във фирмата, която е собственик и строител на обекта. 
Абсолютно всичко като документация е редовно, с изключение на това, че РИОСВ мълчат и в 
продължение на година и половина не искат да издадат становище за оценка на имота. Имаме документ, 
че той не е на пясъчни дюни”, обясни бившият собственик на терена, който е закупен в Синеморец. Той 
отрече да е придобивал имоти като крайно нуждаещ се. 
 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Директорът на РИОСВ – Бургас подписа заповед за принудителна административна мярка за 
спиране на строеж в село Синеморец, община Царево 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/04/20/2053235/direktorat-na-riosv-burgas-podpisa-zapoved-
za-prinuditelna-administrativna-myarka-za-spirane-na-stroezh-v-selo-sinemorets-obshtina-tsarevo.html                                 
 

 

Текст: Бургас. Директорът на РИОСВ – Бургас подписа заповед за принудителна административна мярка 
за спиране на строеж в село Синеморец, община Царево. Това съобщиха от пресцентъра на 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
Заповедта на РИОСВ – Бургас, подписана от и. д. директор на инспекцията инж. Таня Манолова можете да 
видите тук. 
 
 
 
Източник: plovdiv.utre.bg 
 

Заглавие: РИОСВ в Пловдив провежда срещи с ученици и студенти 
Беседите ще са по повод Световния ден на Земята – 22 април 
 

Линк:http://www.plovdiv.utre.bg/2015/04/20/314067riosv_v_plovdiv_provezhda_sreshti_s_uchenitsi_i_stu
denti                                 
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Текст: Експерти от РИОСВ – Пловдив ще изнесат беседа за разделното събиране на отпадъци и 
оползотворяването на опаковките пред ученици от ОУ "Елин Пелин". От 14 години в училището е 
създаден Екоклуб към Националния ученически екопарламент, чрез който се реализира инициативата за 
разделно събиране на отпадъци в класните стаи. 
Студенти от Аграрния университет ще посетят РИОСВ – Пловдив, за да се запознаят с прилагане на 
законодателството в областта на опазването на околната среда. Експерт от отдел "Превантивна дейност" 
ще представи реализирания проект на екоинспекцията за опазване и устойчиво управление на резерват 
"Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне". Ще бъде показан филм, който демонстрира 
извършените дейности по проекта. 
По повод Световния ден на Земята ученици от Професионалната гимназия по машиностроене ще бъдат 
гости на Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда, където ще се 
запознаят с работата на експертите и мониторинга на пунктовете на Националната система за мониторинг 
на околната среда. 
На 22 април отбелязваме 45 години от създаването на екологично движение през 1970 г. в щата 
Уисконсин (САЩ). На този ден над 1 милиард души по света вземат участие в дейности, насочени към 
опазване на нашата планета и съхраняване на живота върху нея. Тази година Световният ден на Земята се 
провежда под мотото "Време е да дадем пример". Целта е световните лидери да постигнат 
необходимото съгласие по въпросите за климатичните промени, обвързвайки се с общ договор за 
предотвратяването им, а гражданите и организациите да се откажат от употребата на конвенционални 
енергоизточници и да започнат да се влагат пари в производството на енергия от възобновяеми 
източници. 
 
 
 
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: РИОСВ призна: заравненият терен край Китен е дюни! 
Нарушителите обаче не могат да бъдат глобени 
 

Линк: http://www.dnes.bg/stranata/2015/04/20/riosv-prizna-zaravneniiat-teren-krai-kiten-e-diuni.261009                
                                        

 

Текст: Заравненият терен край Китен категорично е дюни, заяви пред bTV Таня Манолова, директор на 
РИОСВ Бургас. 
Както преди дни Dnes.bg писа, концесионерът на къмпинг "Китен" е засипал с прилежащите дюни с пръст. 
Въпреки че по думите на концесионера Стамо Стамов целта е да се отстранят пораженията от пороите, от 
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общината са категорични, че подобни действия са забранени. 
Манолова беше категорична, че нарушеният закон е този за опазване на околната среда и водите, тъй 
като засипаната територия е извън границите на защитената територия от Натура 2000. Затова и 
нарушителите не може да бъдат глобени. 
Тя съобщи още, че днес междуведомствена комисия ще работи и по казуса с къмпинг Юг. Там предстои 
да се установи дали застроените терени са дюни. Манолова добави още, че излятият бетон в Странджа 
ще бъде премахнат, а нарушителите ще бъдат глобени. 
Еколози бяха категорични, че до такива казуси се стига, тъй като институциите не са си свършили 
работата. По думите им са пръснати милиони левове европейски пари, а дюните не са картирани. Това е 
трябвало да се случи още преди 8 години. 
"Ако са спазвани всички закони в последните 10 години, тези райони изобщо нямаше да са застроени", 
категорична бе Люба Батембергска от "Да спасим Карадере". 
Еколозите заявиха още, че Черноморието е заплашено от презастрояване, като опасността е еднакво 
голяма и за по-малките плажове, и за къмпингите. 
 
 
 
Източник: gabrovodaily.info 
 

Заглавие: Ще заседава надзорната комисия за депото за отпадъци в регион Габрово 
 

Линк:http://www.gabrovodaily.info/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%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-
%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/                                   
 

 

Текст: Надзорната комисия за новото депо за отпадъци в регион Габрово ще заседава на 21 април от 
10.30 часа в залата на третия етаж в Община Габрово. 
По време на заседанието ще бъде отчетено реализирането на проекта „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Габрово” и предстоящите довършителни дейности по 
финализирането му. 
Надзорната комисия е сформирана за осъществяване на мониторинг по време на изпълнението на 
проекта за депото. 
 
 
 
Източник: pik.bg 
 

Заглавие: Събраха 8 тона отпадъци при почистването на Добрич 
 

Линк: http://pik.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-8-
%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87-news318978.html                                        
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Текст: Около 8 тона отпадъци са събрани на този етап при пролетното почистване на Добрич, обяви зам.-
кметът на общината арх.Пламен Ганчев като подчерта, че кампанията продължава до края на месеца. За 
времето  от 6 до 18 април в нея са се включили около 600 души. Както всяка година най-активни в 
почистването са били детските градини и училища, информира Дарик. 
На 17 и 18 април в кампанията по почистване са участвали организирано служители на държавни и 
общински служби, както и на частни фирми. Сред тях са Общинската и Областна 
администрация,  Областната дирекция по безопасност на храните, Статистическото бюро, БЧК, Спортни 
имоти, Духовият оркестър, Областна дирекция “Земеделие“, Автомобилна администрация, Художествена 
галерия, Ротари клуб, ВиК. 
Предварителни заявки за включване в кампанията са направени само от 20 жилищни сгради, съобщи още 
Ганчев, но подчерта, че немалко хора се обединяват в неформални групи и също почистват районите 
около домовете си. Той припомни, че общината осигурява за почистването чували и ръкавици. 
Междувременно продължава почистването и измиването на улиците в града, което се извършва отфирма 
“А. С. А България“. Разчистват се натрупаните през зимата наноси върху уличните платна и линейните 
отоци, след което основните пътни артерии се метат и измиват. 
В рамките на кампанията за почистване на Добрич в събота беше организирана и акция за събиране на 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Равносметката показва, че жителите на 
града са предали над 1 тон старо оборудване, което ще бъде оползотворено от лицензирана компания за 
рециклиране. Планира се до края на годината да бъдат организирани още една или две подобни акции. 
Статистиката показва, че всяка година събраното количество непотребни уреди се увеличава, което се 
дължи на все по-бързото навлизане на нова техника в домакинствата. 
 
 
 
Източник: sofia.utre.bg 
 

Заглавие: Събират опасните отпадъци от три столични района 
Кампанията ще се проведе от 23 до 25 април 
 

Линк: http://www.sofia.utre.bg/2015/04/20/314094-subirat_opasnite_otpadutsi_ot_tri_stolichni_rayona                  
 

 

Текст: От 23 до 25 април ще се състои тридневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата в три столични района - "Изгрев", "Оборище" и "Младост". Това съобщиха от компанията, 
която заедно със Столичната община организира инициативата. 
На 23 април (четвъртък) от 8.30 до 14.30 часа мобилният пункт ще бъде разположен в район "Изгрев" на 
ул. "Васил Калчев" и ул. "Владимир Трендафилов" пред супермаркета. 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  



                         
  
 
На 24 април (петък) в същите часове пунктът ще бъде в район "Оборище", на бул. "Янко Сакъзов", на 
входа на парк "Заимов" срещу ул. "Васил Априлов". 
На 25 април (събота) мобилният пункт ще бъде в столичния квартал "Младост", на бул. "Андрей Сахаров", 
между бл. 44 и бл.45. 
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. 
 
 
 
Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: Сметището отново обгази околните села 
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/16796.html?cid=17                   
                                        

 

Текст: Сметището с боклука на Пазарджик днес отново се запали. Гъстите черни облаци от прах и дим се 
отправиха към близкото на 2 километра село Капитан Димитриево. Подобни обгазявания за населението 
са ежедневие. Хората от Капитан Димитриево са загубили вече всякаква надежда. От 10 години се борят 
със сметището като със звяр, който ги трови денонощно. Усилията им остават хвърлени на вятъра, защото 
нито една институция в България и нито един закон не е на тяхна страна. А те искат само да могат да 
дишат! Община Пазарджик е в правомощията да направи проекти и да кандидатства за европари. Проект 
за закриване и рекултивиране на сметището все още няма. Изготвен е само проект за изграждането на 
ново депо в село Алеко Константиново. Да,  обаче проектът е върнат от Министерството на околната 
среда и водите за коригиране още преди половин година. Това мудно и тромаво отношение на Община 
Пазарджик в продължение на толкова години ни кара да се замислим дали пък зад тези мръсотии не са 
скрити и нечисти интереси. 800 човека са подложени на геноцид в село Капитан Димитриево. Всички те 
настояват за среща директно на сметището с кмета Тодор Попов и директора на РИОСВ Костадин Гешев. 
Ако това не се случи, хората публично заявиха, че ще отвърнат на това бездействие още следващата 
седмица с протестно действие. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Валери Вълчев: Кражбите в село Ивански зачестяват през зимните месеци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/04/20/2053092/valeri-valchev-krazhbite-v-selo-ivanski-
zachestyavat-prez-zimnite-mesetsi.html                   
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Текст: Шумен. Кражбите в село Ивански зачестяват през зимните месеци. Това каза за Радио „Фокус”-
Шумен Валери Вълчев, кмет на село Ивански, община Шумен. Той обясни, че най- често се краде желязо, 
което след това се предава в пунктовете за изкупуване на цветни метали. По думите му, през летните 
месеци престъпността намалява, тъй като тогава има повече възможности за намиране на работа и 
препитание, като най- често това са събирането на билки или наемна работа в земеделието. „Ако кажа, че 
няма кражби ще излъжа. През зимата кражбите се увеличават, тъй като тогава е най- трудно 
преживяването и намирането на работа” заяви Валери Вълчев. Той каза още, че повече от година в 
селото няма програми за временна заетост, което допълнително затруднява преживяването на част от 
ромското население. По думите му, към момента има социална програма за работа, при която за 14 
работни дни се получават 40 лева, което според него е крайно недостатъчно и по този начин много от 
хората нямат мотивация за труд. „Социалните помощи са 40 лв. на месец. За тези пари един човек трябва 
да работи 14 дни в месеца. Аз няма как да задължа някой да излезе да работи за тази сума. Тя е малка и 
който е правил тази програма, не я е обмислил добре. Ако ги ангажираме да изпълняват стриктно 
програмата, ние трябва да ги обречем на глад” обясни Валери Вълчев.  
 
 
 
 
Източник: starozagorci.com 
 

Заглавие: Откраднаха 170 метра кабел от военно формирование в Змейово 
 

Линк: http://www.starozagorci.com/news-16059.html                   
                                        

 

Текст: Вчера във Второ РУ-Стара Загора, е получен сигнал за извършена кражба на съобщителен кабел от 
Военно формирование 26940 – Змейово. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че за 
времето от 11,00ч. до 18,00ч.неизвестен извършител, след като е изкопал 19 дупки в земята, извършил 
кражба на 170 м. съобщителен кабел. По случая е образувано досъдебно производство. 
Същия ден в Първо РУ-Стара Загора е постъпил сигнал от 60-годишен старозагорец, който заявил, че за 
времето от 13 до 19 април неизвестен извършител, след като разбил входна врата, проникнал в къща, 
намираща се в с.Бъдеще, общ.Стара Загора и извършил кражба на водна помпа, ъглошлайф, електрожени 
и др. вещи. По случая е образувано досъдебно производство. 
В същото районно управление на Полицията е получен сигнал за извършена кражба на съобщителен 
кабел от гориста местност в землището на  Люляк, общ.Стара Загора. Пристигналият на място полицейски 
екип е установил, че неизвестен извършител, след като изкопал дупки, срязал и извършил кражба на 70 
м. съобщителен меден кабел. По случая е образувано досъдебно производство. 
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Източник: pik.bg  
 

Заглавие: 65-годишната Софронка краде кабели, остави Берковица на тъмно 
 

Линк: http://pik.bg/65-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-
%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%BE-news319333.html                   
                                        

 

Текст: Полицаи заловиха 65-годишна жена от Берковица да краде кабели от общинския парк. В неделя 
по обед минувачи забелязали в градината "Св. Георги Победоносец" възрастна жена да реже проводници 
от металните стълбове с току-що монтирани осветителни тела, пише "Труд". 
Гражданите подали сигнал на спешния телефон 112 и на мястото пристигнал патрул на МВР. 
Униформените заварили Софронка Г. от ромския квартал Раковица най-невъзмутимо да намотава прясно 
отрязаните жици от осветлението. 
В парка "Св. Георги" се строи нова алея, в която се инвестират близо 100 000 лева от европейските 
фондове, казаха от местната управа. Полицаите са прибрали отрязаните кабели, подготвени от Софронка 
за предаване на вторични суровини. Докато се оправят пораженията, нанесени от бабата, центърът на 
града потъна в мрак. 
„Софронка не е отявлен апаш. Жената е бедна, рови по кофите. Видяла, че кабелите още не са зарити, и 
решила, че може лесно да припечели нещо“, казаха от полицията. 
Заради смекчаващите вината обстоятелства, жената не е обвинена в кражба, а в повреждане на чуждо 
имущество, за което наказанието е доста по-малко. След завършването на ремонта на парка ще бъдат 
сложени камери, за да се опази европейската придобивка. 
 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Крадец на кабели и лампи от новостроящ се парк е задържан в Берковица 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1061714                   
                                        

 

Текст: Берковица, 20 април /Цветомир Цветков, БТА/Криминалисти от Берковица са задържали в момент 
на демонтиране на кабели и осветителни тела в новостроящия се парк "Св. Георги Победоносец" в 
Берковица 65-годишната С.Г. от ромския квартал "Раковица", съобщиха от ОД на МВР в Монтана. 
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У нея са намерени кабели и лампи, които успяла да свали от стълбовете. На мястото е извършен оглед от 
оперативна полицейска група; С.Г. е задържана и срещу нея е започнало досъдебно производство, 
уточниха от ОД на МВР. 
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