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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Наличие на дюни в къмпинг „Юг" установи съвместната проверка на МРРБ и МОСВ   
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3290 
                                        

 

Текст: Наличие на сиви дюни на територията на морския плаж на „Къмпинг Юг“ и на самия къмпинг „Юг“ 
установи съвместната проверка на междуведомствената работна група, включваща представители на 
министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, както и на 
Българската академия на науките. Тя беше създадена със заповед РД-02-14-510/17.04.2015г. на министър 
Лиляна Павлова и РД-241/17.04.2015г. на министър Ивелина Василева. 
Строежът на къмпинг „Юг“ беше спрян на 16 април 2015 г. с издаване на принудителна административна 
мярка от РИОСВ-Бургас заради липсата на оценка за съвместимост по Закона за биологичното 
разнообразие. Разчитайки на експертизата на учените от БАН, беше създадена междуведомствената 
работна група. Тя установи наличие на дюни, включително и под излетите две бетонни плочи. Експертите 
препоръчват да се промени границата на морския плаж „Къмпинг юг“. Както и да се изработи 
специализирана карта за имота, в който са излетите бетонни плочи. 
МОСВ напомня, че съгласно законодателството абсолютно е забранен строеж върху дюни. Затова РИОСВ-
Бургас ще предпише на кмета на община Царево да предприеме съответните действия за премахване на 
строежа. От своя страна ДНСК ще разпореди на кмета на община Царево да предприеме действия за 
спиране на строителството по реда на ЗУТ, тъй като строежът е пета категория. ДНСК също така ще сезира 
Върховната административна прокуратура с искане за прогласяване на нищожността на издаденото от 
главния архитект на община Царево разрешение за строеж №162/19.12.2012 г. за „Вилно селище“ на 
името на „ИФ ФАВОРИТ“ ООД. 
МРРБ напомня, че разрешението за строеж вече беше отменено от ДНСК в началото на 2013 г. при 
упражнен строителен контрол, но заповедта за отмяната беше отменена с окончателно съдебно решение 
на Административен съд – Бургас с мотиви, че ДНСК не е компетентен орган да прецени наличие на 
нарушение на екологичното законодателство. 
 
 
 
 
Източник: news.burgas24.bg 
 

Заглавие: Ивелина Василева: Скоро ще обявим конкурс за назначаване на директор на РИОСВ-Бургас 
 

Линк: http://news.burgas24.bg/554414.html                  
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Текст: Скоро ще обявим конкурс за назначаване на директор на РИОСВ-Бургас. Това каза пред 
журналисти в Бургас Ивелина Василева, министър на околната среда и водите.  
"Това е част от мерките, които предприемаме за подобряване работата на администрацията", посочи 
Василева.  
Тя добави, че подкрепя идеята на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 
реализация на "Делфин" и "Корал" като еко плажове.  
"Няма как да не подкрепяме подобни идеи, които целят опазването на околната среда. Това което 
разбрах от колегите е, че документацията е подготвена и ще бъде обявен конкурс за концесиониране. 
Предвид това, че няма много времето до старта на сезона и в случай, че процедурата не може да 
приключи, за кратко тези плажовете ще бъдат отдадени под наем", каза още Василева. 
 
 
 
 
Източник: borbabg.com 
 

Заглавие: Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: 
 
Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=42410               
                                        

 

Текст: „Регионалните депа за отпадъци ще намалят разходите на домакинствата” 
- Министър Василева, какви са практическите ползи от изграждането на регионални депа за отпадъци? 
- Първо, ефектите са много дългосрочни и са свързани преди всичко с опазване на околната среда, което 
означава елиминиране на всякакви рискове за замърсяване на води, почви, въздух. Има и съпътстващи 
ползи – създават се временни, а после и постоянни работни места, които на вашето регионално депо ще 
бъдат 51. Ползи има и строителният бизнес, на когото се оказва подкрепа, има и икономически стимул, 
защото наличието на добра базисна екологична инфраструктура създава добри предпоставки за 
привличане на инвестиции. Да не говорим за въздействието, което създаването на такава система има 
върху бюджета на всяко домакинство, защото, ако не се пристъпи към изграждането на подобно 
съоръжение във времето, ще се увеличат таксите за депониране, което има пряко отражение върху такса 
битови отпадъци. С други думи, ако се изпълняват тези проекти, това би намалило разходите на всяко 
семейство и на общините, а те генерират и приходи, така че надявам се гражданите да осъзнаят 
значимостта на подобни проекти. 
- А как държавата ще решава проблема с опасните отпадъци? 
- Само преди няколко дни подписахме договор с швейцарското правителство, от което получихме 
безвъзмездно финансиране да решим този проблем, който е с дългогодишна давност - от 80-те години на 
миналия век, от времето на ТКЗС-тата. Голяма част от разпръснатите пестициди на територията на 
страната се намират в складове, те са инвентаризирани, имаме данни за състоянието им, за обема на 
отпадъците в тях, за количествата, които трябва да се третират. Получаваме 23 млн. швейцарски франка 
за решаването на този проблем, а това са опасни и рискови за живота и здравето на хората отпадъци. 
Вече активно работим и на няколко фази ще изпълняваме проекта. Пестицидите ще бъдат пакетирани на 
място, ще бъдат транспортирани по безопасен начин, ще бъдат санирани помещенията, така че да няма 
никакви следи от вредното въздействие, а това е голям успех на българското правителство предвид това, 
че ОП „Околна среда” не може да финансира такива дейности и ние намерихме алтернативно 
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финансиране. Проектът ще завърши през 2019 г. Обезвреждането ще е предмет на обществена поръчка, 
защото няма възможност то да се осъществи на територията на нашата страна. Изпълнителите, които 
желаят да се включат, ще предложат варианти - има такива съоръжения в други държави.  
- Ще правите ли кадрови промени по места? 
- Планираме конкурс за РИОСВ във Велико Търново, където ще назначим професионалист, който да 
подобри ефективността. С кметовете от областта коментирахме подобни теми. Не можем да увеличим 
щатните бройки, но можем да направим работата по-ефективна. Кметът на Велико Търново отправи и 
въпрос за по-ефективна работа на местните служители от „Басейнова дирекция”, чието седалище е в 
Плевен. Той настоя за регионален ръководител на местното звено и смятам, че в скоро време ще получи 
удовлетворителен отговор. Използвам случая да кажа, че останах впечатлена от доброто поддържане на 
зелените системи във Велико Търново, а това е много важно във връзка с намаляване замърсяването на 
въздуха, за което имаме сериозно предизвикателство. 
 
 
 
 
Източник: chambersz.com 
 

Заглавие: Осуетиха кражба на метали от завод Пресков 
 

Линк: http://www.chambersz.com/news/13293-osuetiha-krazhba-na-metali-ot-zavod-preskov                     
 

 

Текст: Старозагорските полицаи са осуетили кражба на 160 кг метали от завод Пресков, съобщиха от 
полицията. На 26 април около 14,13 часа в Първо районно управление е получено съобщение, че от база 
на Пресков АД се извършва кражба на части от метална ограда. Пристигналият на място полицейски екип 
намерил там трима мъже: З.И. на 20 години, М.М. на 18 години и 17-годишен младеж, всички от Стара 
Загора. Крадците успели да демонтират около 160 кг метални профили и ламарина, които подготвяли за 
транспоритране.  
Тримата са задържани, а по случая е образувано бързо полицейско производство, уточниха от полицията 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Бум на кражбите на катализатори на автомобили 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1424922                                  
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Текст: За масови кражби на катализатори на автомобили, алармират шофьори. Добре организираната 
престъпна схема действа от години в България, стана ясно от разказите на слушатели в ефира на „Дарик 
кафе”.  
Бумът на подобен род кражби потвърждават и служители на автосервиз, които на ден „посрещат” поне 7-
8 потърпевши шофьори. Най-често крадците използват тръборези, които са достъпни за всички в 
повечето железарски магазини. 
Катализаторите са обект на кражби заради платината и ценните метали, които се съдържат в тях. По-често 
посегателствата са върху дизелови автомобили, заради по-голямото количество платина, отколкото във 
филтрите на бензиновите модели.  
Атакувани са автомобили от всички марки.  
Най-важното звено в престъпната схема са сервизи, в които се изкупуват катализатори без да искат 
документи за произход. Монтьорите свалят филтрите с обяснението, че са запушени, a после ги продават 
на фирми, които изкупуват стоката. На тяхно място слагат резонантни тръби, които струват доста по-
евтино.  
„Знаят се сервизите, където изкупуват катализатори. Къде са полицаите, и те ги знаят?”, запита слушател 
от Варна.  
Оказва се, че за да не станат жертви на апашите, много шофьори доброволно свалят от автомобилите си 
тази част. Въпреки изискването в чужбина колите да имат катализатори, у нас екофилтрите не са 
задължителни. 
Кражбите обаче остават извън полезрението на полицията, алармираха още слушателите на Дарик. По 
думите им подобен вид посегателства остават без внимание и адекватна реакция от страна на 
разследващите органи. Слушател разказа, че сам успял да задържи група младежи, след като станал 
свидетел как разбиват кола, но полицията пуснала групата без никакви последствия.  
 
 
 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 
Заглавие: Кражби на кабели, метални части и генератор от Николаево и Мъглиж 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-18117.html                                        
 

 

Текст: На 26 април в 13,10 ч. Участък Полиция - Гурково е получено съобщение за извършена кражба от 
завод в Николаево. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че за времето от 12,00 ч. на 24 
април до 13,00 ч. на 25 април неизвестен извършител, след като взломил стъкло на помещение, 
проникнал в завода и извършил кражба на 20 м. меден многожилен кабел, 4бр. колекторни четки към 
двигател, 6 бр. медни тръби и генератор. Щети в процес на изясняване. 
Също на 26 април в 06,50 ч. в Районно управление Полиция - Казанлък е получено съобщение, че в 
местността „Габровница”, намираща се в землището на  Мъглиж, неизвестен извършител, след като е 
изкопал около десет дупки в земята, срязал и извършил кражба на около 150 м. телефонен кабел. По 
случаите са образувани досъдебни производства, съобщават от Полицията. 
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Източник: kz7.bg 
 

Заглавие: Крадец задигна 150м. телефонен кабел 
 

Линк: http://kz7.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0-150%D0%BC-
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB/                   
 

 

Текст: На 26 април в 06,50ч. в РУ-Казанлък е получено съобщение, че в местността „Габровница”, 
намираща се в землището на гр.Мъглиж, неизвестен извършител, след като е изкопал около десет дупки 
в земята, срязал и извършил кражба на около 150м. телефонен кабел. По случая е образувано досъдебно 
производство 
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