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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Mинистър Василева ще представи ОП „Околна среда 2014-2020“ на бизнес форум   
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3506                                   
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020“  на бизнес форум в София. Събитието е част от националната кампания 
„Деветте пътя към еврофондовете“ на вестниците „Труд“ и „24 часа“, провеждана съвместно с КРИБ. 
МОСВ е партньор на форума, който ще се състои на 14 юли 2015 г., вторник, в хотел „Маринела“ (бивш 
„Кемпински“) в София от 11 ч. 
На срещата с бизнеса ще присъстват вицепремиерът по европейските фондове и икономическата 
политика Томислав Дончев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. 
Поканен е премиерът Бойко Борисов. 
  
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Продължават проверките за нерегламентирани сметища на територията, контролирана от 
РИОСВ – Варна  
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/07/13/2091836/prodalzhavat-proverkite-za-
nereglamentirani-smetishta-na-teritoriyata-kontrolirana-ot-riosv-varna.html    
                          

 

Текст: Варна. Продължават проверките за нерегламентирани сметища на територията, контролирана от 
Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Варна 
от инспекцията. В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите за наличие на 
нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките експертите на 
екоинспекцията са извършили през април 48 проверки в деветнадесетте общини в териториалния обхват 
на инспекцията. Установени са 105 нерегламентирани сметища на речните легла и прилежащите 
територии, като за почистването им са дадени 76 предписания. Съставен е един акт за установяване на 
административно нарушение. За предприетите мерки за недопускане образуването на нерегламентирани 
сметища общинските администрации са уведомили писмено екоинспекцията. „Проверките 
продължават”, допълниха от инспекцията. Предстоят проверки за нерегламентирани сметища по 
разпореждане на Районите прокуратури, съвместно с общинските администрации на територията на 
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общините Добрич, Балчик и Каварна, по график, изготвен от кметовете на съответните общини. 
Определеният с прокурорско разпореждане срок за приключване на тези проверки е 5 октомври. 
 
 
 
Източник: botevgrad.com 
 

Заглавие: Пожар на площадка за разделно събиране на отпадъци 
 

Линк: http://botevgrad.com/news/61585/Pojar-na-ploshtadka-za-razdelno-sabirane-na-otpadaci/                             
 

 

Текст: Преди минути бе потушен пожар на площадката за разделно събиране на отпадъци „Пеци трейд” 
в Правец. Огънят е тръгнал от запалени  сухи треви и за секунди се е пренесъл върху чували с пластмасови 
отпадъци и дървени палети.  Работниците на площадката първи започнали да гасят огъня, малко след 
това пристигна пожарната от Правец, а минути след това бе поискана и помощ от Ботевград. 
Засега няма информация за замърсяване на въздуха в Правец вследствие на горелите отпадъци. 
 
 
 
Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: Студенти от Университета в Ню Хемпшир работят за постигане на „нулеви отпадъци“ 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/62046 
                          

 

Текст: Пост-сметищна мрежа за действие“ – медна младежка инициатива на студентите от Университета 
в Ню Хемпшир – предизвиква вишсите учебни заведения из целия континент да започнат борба с 
отпадъците – и то сериозно. 
„Нашето желание да се разделим с нещо, преди то да е станало напълно непригодно, е явление, което не 
е наблюдавано в никое друго общество в историята… И това се подхранва допълнително, въпреки че е в 
противоречие с един от най-старите и наследствени законите на човечеството, а имено закона за 
спестовността“, е казал Джей Гордън Липинкот през 1947 г. 
През 2011 г. група студенти от Университета в Ню Хемпшир забелязали как депата за отпадъци в района 
„преливат“, бидейки пълни с много добри неща и материали за многократна употреба, били изхвърлени 
от тръгващите си студенти. Допълнително проучване разкрило, че средният размер на боклука, изхвърлян 
през месец май на територията на колежа, е 125 тона! Това е в пъти повече от средното месечно от 25 
тона. 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

http://www.greentech.bg/archives/62046


                         
  
 
Студентите били потресени от такова количество отпадъци.Те измислили просто, но много ефективно 
решение. Започнали да събират „отпадъчните“ мебели, съдове, електроника, дрехи, накити и училищни 
пособия, които още са годни, и да ги съхраняват до есента. След това ги предлагали на новопостъпващите 
студенти, които иначе биха купували същите тези неща от големите магазини. 
Бюра, столчета, диванчета и всякакви други видове оборудване за студентските общежития се събира в 
голяма “борса”, където бъдещите първокурсници могат да купят обзавеждане на ниски цени. Снимка: 
PLAN 
Това била първата самоподдържаща се програма по рода си, инициирана от студенти – програма, която 
генерира достатъчно приходи, за да продължи и през следващата година. Тя бързо станала хит. 
Превърнала се в постоянен атрибут на университетския кампус. Освен това вдъхновила и други 
университети из цялата страна да предприемат подобни решения. 
Групата от студенти, започнали начинанието, вече са оформили НПО и координират т. нар. „Пост-
сметищна мрежа за действие“ (PLAN). Те се надяват да разпространят своята мисия за нулеви отпадъци. 
Налице е голям интерес към темата. Основателят лекс Фрайд казва, че всеки ден в организацията 
получават въпроси „от ангажираните студентски лидери, които търсят отговори на проблеми, които други 
университети вече са решили.“ 
Сега PLAN рабори за набирането на обществено финансиране с цел създаване на „платформа и база 
данни за кампуси с нулеви отпадъци“. Там студентите ще могат да споделят успешни идеи и полезни 
ресурси по темата. 
 
 
 
Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: Незаконно сметище във "Факултета" забавя ремонта на жп линията 
Така е изглеждала жп линията през "Факултета" 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/nezakonno-smetishte-vav-fakulteta-zabavya-remonta-na-zhp-liniyata-
news236585.html 
                         

 

Текст: Движението на влаковете в участъка между софийската газа "Захарна фабрика" и Горна баня  ще 
остане спряно до 3 август, тъй като незаконно сметище в кв. "Факултета" е довело до усложняване на 
планираните строителни работи, съобщиха от Националната компания "Железопътна инфраструктура" 
(НКЖИ) в понеделник. 
Сметището е било почистено за пореден път в края на май, но след извозването на отпадъците се 
появили сериозни проблеми, заради които се наложило допълнително укрепване откосите по железния 
път, за да се гарантира сигурността на движението на влаковете. Изградени били и нови отводнителни 
съоръжения, извън предвидените по договор строително-ремонтни дейности, което довело до забавяне 
на изпълнението на цялостния ремонт. 
От НКЖИ се извиниха на клиентите на БДЖ за причиненото неудобство. 
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Източник: ipernik.com 
 

Заглавие: 16-годишно момче е задържано за кражба на кабели 
 

Линк: http://www.ipernik.com/novini/kriminale/16-godishno-momche-e-zadrzhano-za-krazhba-na-kabeli 
                         

 

Текст: Привлякоха 16-годишно момче за кражба на кабели. Издирват се двама негови съучастници.  
Вчера, около 04,30 ч. бил подаден сигнал в полицията, че в района на кв. „Ив. Пашов” в областния град се 
извършва кражба на кабели от тролейбусната мрежа. Органите на реда реагирали незабавно и на място 
бил задържан 16-годишен тийнейджър. Момчето в съучастие с още двама срязали кабели от 
тролейбусната мрежа.  
16-годишният е задържан за 24 ч. с полицейска заповед, а двамата му авери се издирват от полицията.  
Образувано е досъдебно производство и работата продължава. 

 

Източник: topnovini.bg 
 

Заглавие: Кражба на кабели разследват в Русе 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/618358 
                         

 

Текст: Второ РУ разследва кражба на кабели, информираха от Областната дирекция на МВР в Русе. В 
петък служител в телекомуникационна компания е подал сигнал за извършено посегателство над трасе, 
разположено в нива вляво от главен път Русе-Варна, на около 2 км след разклона за Средна кула. 
Констатирано е, че са били направени дупки в земята, където се намира трасето на кабела. Извършен е 
оглед, от дежурна оперативна група и е установено, че между първия и последния изкоп има около 350 
м. По случая е образувано досъдебно производство. Престъплението се разследва. 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Изкопаха дупки, за да откраднат кабели на телекомуникационна компания в района на кв. 
"Средна кула" 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_140830.html 
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Текст: Второ РУ разследва кражба на кабели. В петък служител в телекомуникационна компания е подал 
сигнал за извършено посегателство над трасе, разположено в нива вляво от главен път Русе-Варна, на 
около 2 км след разклона за кв. "Средна кула". Констатирано е, че са били направени дупки в земята, 
където се намира трасето на кабела. Извършен е оглед, от дежурна оперативна група и е установено, че 
между първия и последния изкоп има около 350 м. По случая е образувано досъдебно производство. 
Престъплението се разследва. 
 
 
 
Източник: mirogled.com 
 

Заглавие: Изкопаха дупки, за да откраднат кабели на телекомуникационна компания в района на кв. 
"Средна кула" 
 

Линк: http://mirogled.com/2015/07/13/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-
%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8/ 
                         

 

Текст: Започнаха кражбите от електрическата мрежа на неработещите тролеи в Перник. 
Тинейджър на 16 г се опита да задигне кабели в района на квартал Иван Пашов, съобщи МВР.  Издирват 
се двама негови съучастници. 
Вчера около 4, 30 ч. бил подаден сигнал в полицията, че се извършва кражба на кабели от тролейбусната 
мрежа. Органите на реда реагирали незабавно и на място бил задържан 16-годишен тийнейджър. 
Момчето в съучастие с още двама срязали кабели от тролейбусната мрежа. 
16-годишният е задържан за 24 ч. с полицейска заповед, а двамата му авери се издирват от полицията. 
Образувано е досъдебно производство и работата продължава. 
 
 
 
Източник: zetramedia.com 
 

Заглавие: Откраднаха 70м. кабел в с.Радювене 
 

Линк: http://zetramedia.com/?p=37988 
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Текст: На 12.07.2015 год. в РУ-Ловеч е образувано досъдебно производство, което да установи 
извършителят на кражба на 70м. кабел от местност в землището на с.Радювене. 
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