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Източник: dnes.dir.bg  
 

Заглавие: МОСВ спасява обсерваторията в Рожен с проект за 150 000 лева  
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще финансира проект в размер на 150 000 лв. 
на Националната астрономическа обсерватория - Рожен. 
 

Линк: http://dnes.dir.bg/news/observatoria-rozhen-izbori2013-19920671 
 

 

Текст: Това съобщава пресцентърът на министерството. Договорът ще бъде подписан до дни, е уточнено 
на среща между министър Ивелина Василева и проф. д-р Таню Бонев, директор на Института по 
астрономия към БАН.  
Срещата е била по покана на министър Василева, за да бъде подпомогната дейността на обсерваторията. 
Финансирането ще стане чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС), чийто управителен съвет вече е взел решение. 
Проектът "Връзка между астрономическите данни за атмосферата и екологичните параметри на въздуха" 
на Института по астрономия с Националната астрономическа обсерватория - Рожен, към БАН ще е 
вторият, финансиран от ПУДООС, който обсерваторията изпълнява. 
Преди дни стана ясно, че националната астрономическа обсерватория е във финансов колапс. 
Учените започнаха дарителска кампания, за да съберат нужните пари, с които да си платят тока и да 
направят спешни ремонти в базата. Имаше вероятност, ако астрономите не успеят да осигурят нужните 
им пари, най-голямата обсерватория в Югоизточна Европа може да спре научните изследвания и да 
хлопне кепенци. 
Директорът на Института по астрономия (ИА) с Национална астрономическа обсерватория - Рожен проф. 
д-р Таню Бонев излезе с отворено писмо на сайта на НАО Рожен. Той беше категоричен, че средствата са 
нужни за работата на обсерваторията, а не за заплати на учените.  
Затова и той представи подробна разбивка за какво трябват парите - 63 000 за ток, 54 000 за ремонт на 
куполите на телескопите, 67 000 лв. за закупуване на генератор за ток при аварийни ситуации, 53 000 за 
неотложни ремонти по сградите и 27 000 за ремонт на елинсталации, включително за заземявания, 
защита против мълнии, подмяна на остарели елтабла. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Европа не се справя добре с рециклирането на електроника 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/62739 
 

 

http://www.greentech.bg/archives/62739
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Текст: Само една трета от електронните отпадъци в Европа биват правилно рециклирани. Огромен брой 
мобилни телефони, компютри и телевизори биват незаконно търгувани или нелегално изхвърляни. Това 
се разбра от ново проучване, оповестено от ООН и Интерпол в неделя. 
Швеция и Норвегия са най-близко до европейските цели за събиране и рециклиране на 85 процента от 
всички електрически и електронни отпадъци. В другия край на класацията са Румъния, Испания и Кипър, 
които рециклират по-малко от 20 на сто. 
Европейските правила изискват рециклиране на всички „електрически и електронни отпадъци“ – 
продукти с щепсел или батерия – за да се възстановят ценни метали като злато или сребро и да се 
избегне отделянето на токсини като олово или живак. Средно 35% от е-отпадъците на континента са 
правилно рециклирани през 2012 г., според доклада. Той отрича предположенията, че голяма част биват 
незаконно изпращани към африканските нации, най-вече Нигерия и Гана, и ремонтирани, за да заживеят 
нов живот. Този подход е твърде скъп. 
Общо 3,3 милиона тона от всички 9,5 милиона тона електронни отпадъци, генерирани в Европа през 2012 
г., са били правилно изхвърлени, така че да се рециклират. Само около 1,3 милиона са били изнесени. 
Останалото е „обработвано“ в Европа извън редовните програми за третиране. 
Йоанна Ботезату, експерт по околната среда при международната полицейска агенция Интерпол, 
коментира, че наказателните преследвания са рядкост, въпреки че някои страни имат строги наказания за 
престъпления спрямо околната среда. Препоръките на доклада са за по-добро полицейско 
сътрудничество, повече обучение на потребителите на тема рециклиране, както и забрана на паричните 
транзакции при търговията с метален скрап. Проблем, който трябва да бъде решен, е фактът, че много от 
хората не знаят къде да намерят центрове за рециклиране, където да предадат електронните и 
електрическите боклуци. 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Софийският „градски номад“ преживява от рециклиране; не разчита на помощ от държавата 
 

Линк: http://www.dnevnik.bg/blogosfera/post.php?id=169368 
 

 

Текст: 46% от бездомните в столицата посочват разделното събиране на отпадъци като основно 
препитание;  
• Временната заетост носи доходи на 28%;  
• Едва 2% получават помощ от държавни институции.  
Близо половината от софийските бездомни изкарват прехраната си чрез разделно събиране на отпадъци, 
показва пилотно проучване на техните нужди и нагласи, извършено от Сдружение “Градски номади” през 
май и юни 2015 г. Други 28% от бездомните намират временно препитание като общи работници, 
хигиенисти, охрана, а само един от петдестте интервюирани получава социална пенсия. Това сочат 
данните, обявени на пресконференция в БТА тази сутрин. 
Проучването се състои от 50 дълбочинни интервюта с бездомни хора в широкия център на София и е 
първото по рода си за България. Съпровождано е от анкета за обществените нагласи спрямо тази група 
сред близо 700 респондента. И двете изследванията са част от пилотната фаза на проекта “Градски 
номади” и целят по-добро разбиране на бездомните и тяхното място в обществото. 
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Едно от впечатляващите несъответствия между двете изследвания засяга най- наложителните нужди на 
бездомните хора: масово, те посочват конкретно работа и жилище като такива, а само 4% искат помощ от 
държавата. Резултатите от публичната анкета сочат тъкмо обратното: близо 70% от запитаните смятат, че 
бездомните имат нужда предимно от социална помощ, организирана от държавата, а 8.2% и 6.2% 
респективно – от работа и жилище. Интересен е и фактът, че едва 16% от бездомните прибягват до 
просия, спрямо една трета според общественото мнение. 
Въпреки тезата, популяризирана чрез медиите през последите месеци, че бездомните принадлежат към 
организирани престъпни групи, които разбиват цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци, 
едва 3.5% от респондентите на публичната анкета се съгласяват с това мнение. Бездомните хора, от друга 
страна, споделят, че най-доходоносно е събирането и връщането на бирени бутилки от градинките, както 
предаването за рециклиране на картон от металните контейнери за боклук и около търговски обекти. 
Обнадеждаващо е също, че над 60% от запитаните са помагали на бездомни хора самостоятелно или чрез 
неправителствени организации. Този висок процент е отразен и в отговорите на интервюираните 
бездомни: 34% от тях разчитат предимно на помощ от случайни хора, 20% – на помощ от НПО, и други 
34% – на семейство и познати. На база на пилотните изследвания Сдружение “Градски номади” ще 
разработи качествени и количествени изследвания на бездомните на национално ниво, за които ще се 
търси съдействието на университети, НПО и държавни институции. 
Чрез тези проувания, “Градски номади” ще търси решение на два от най-сериозните проблеми на тази 
уязвима група: липсата на данни за броя им и недостатъчното разбиране от страна на обществото, а 
оттам и на държавата. Крайната цел на сдружението е трайно подобрение на качеството на живот на 
бездомните у нас, като предложи нова стратегия за преброяването им и по- ефективни социални 
политики, съобразени с техните нужди и нагласи. 
От средата на септември, “Градски номади” започва и набиране на средства и доброволци за 
изграждането на мобилни бани, перални и микро-къщи за бездомни хора, както и за основаването на 
социално предприятие, което да предлага работа и преквалификация на бездомни хора. Екипът на 
“Градски номади” изразява благодарност към Фондация “Мисия без граници”, Сдружение “Каритас 
България”, “Си-Ви-Ес България” и Timeheroes за съдействието при пилотните изследвания. Първата фаза 
на проекта “Градски номади”, към която принадлежат тези изследвания, бе финансирана в рамките на 
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 г. чрез конкурса “Направи си сам” на Екологично сдружение “За Земята”. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Протест срещу депо за отпадъци 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/protest-sreshtu-depo-za-otpada-tsi 
  

 

Текст: Хората от варненското село Воеводино протестират срещу изграждането на депо за отпадъци. 
Според тях това ще замърси не само въздуха, но и подпочвените води и плодородния чернозем. 
Те искат да запазят чиста природата. Затова не са съгласни с изграждането на депо край селото, където 
ще бъдат изхвърлени не само битови, но и опасни отпадъци. 
” Смея да говоря от името на цялото село против тази налудничава идея – да се направи в началото на 
селото – при положение, че всички знаят откъде във Воеводино духа – откъм морето. Селото ще бъде 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/protest-sreshtu-depo-za-otpada-tsi
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обгазено постоянно. И не на последно место – водоизточниците. И каптажа е на някакви си 300-400 м.”, 
казва Веска Пенчева, с. Воеводино. 
“Девет села получават вода от с. Воеводино и ще замърси водата на всички”, допълва съселянинът ѝ 
Атанас Атанасов. 
Според кмета на Вълчи дол, мястото не подлежи на промяна, тъй като би върнало инвестиционните 
намерения в етапа на предпроектните проучвания, а общината вече плаща неустойки за поетия към ЕС 
ангажимент. Депото е трябвало да бъде изградено в община Провадия. 
“За съжаление, регион Провадия е на твърде изостанал етап – досега трябваше да бъде изградено 
регионално депо съгласно нормативните документи”, обяснява Пенка Йорданова, кмет на община Вълчи 
дол. 
Така през 2010-та година се взема решение за две алтернативни площадки, като основната е в с. 
Воеводино. 
“Смятаме, че тази площадка, която се предлага като основна, е абсолютно неприемлив вариант, още 
повече, че има предходно решение на МОСВ от 2010 – веднъж е вече е отхвърлена като неподходяща”, 
коментира Еленонора Митракова, адвокат. 
Хората са решени и на по-крайни действия, за да защитят чистотата на природата си. 
 
 
 
Източник: birt.botevgrad.com 
 

Заглавие: Площадката, отредена от общината за строителни отпадъци, е труднодостъпна 
 

Линк: http://birt.botevgrad.com/news/62177/Ploshtadkata-otredena-ot-obshtinata-za-stroitelni-otpadaci-e-
trudnodostapna/ 
  

 

Текст: На електронната поща на botevgrad.cом непрекъснато постъпват сигнали за нерегламентирани 
сметища на различни места в Ботевград и селата. Последният е от края на миналата седмица. Възмутен 
гражданин уведомява, че бившият стопански двор в града се превръща в сметище за строителни 
отпадъци. В писмото си до нас той пише още: „Заснех един от нарушителите, изхвърлящи строителни и 
битови отпадъци. По време на разговора ми с него той обясни, че новото сметище е затворено и хората 
няма къде да изхвърлят такъв вид отпадъци. Ежедневно наш съгражданин с трактор и ремарке извозва 
там строителни отпадъци. Следващия път ще снимам и него. Странно е, че сметището не е отворено, а 
такса смет всички плащаме. Друг проблем е, че няма достатъчно кофи за боклук.". 
Ако в писмото става дума за новото регионално депо – то работи, а не е затворено, както се твърди. Друг 
е въпросът, че там не се приемат за депонирани строителни отпадъци. Биоразградими – също.  За 
строителните общината е отредила специална площадка. Тя обаче се намира на доста отдалечено място, 
над новото регионално дето в Ботевград. Пътят до там е в изключително лошо състояние. 
Преодоляването на огромните дупки и неравности по него може да стане единствено с автомобил с 
висока проходимост, показа наша проверка.  
Както вече сме информирали, друг проблем е, че общината и сметосъбиращата фирма не предлагат 
услугата „предоставяне на контейнер за строителни отпадъци” срещу заплащане от граждани. Това 
означава, че хората сами трябва да си организират извозването на този вид отпадъци до определената 
площадка. 
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„Има добросъвестни граждани, които си извозват строителните отпадъци до отредното място. Винаги сме 
готови да насочим хората до него, ако не знаят къде се намира”, казаха от регионалното депо. 
За повечето хора обаче площадката се оказва труднодостъпна. Поради тази причина те търсят друг начин 
да се отърват от строителните отпадъци. Това може да им струва солена глоба, но в случая не им остава 
друго освен да поемат риска.  
Да припомним, че Наредбата за управление на отпадъците в Община Ботевград бе приета от Общинския 
съвет през юли миналата година. Контролната дейност по нея се осъществява от кметовете и кметските 
наместници на населените места, упълномощени служители на общинската администрация и служители 
на РУП – Ботевград. Те ще съставят предписания със задължителен срок за отстраняване на нарушенията 
и/или актове н нарушителите. 
За нарушаване на наредбата физическите лица ще се наказват с глоби от 100 до 1000 лева. Санкциите за 
еднолични търговци и юридически лица са от 500 до 5000 лева. При повторно нарушение ще се налага 
глоба в двоен размер. 
 
 
Източник: golovech.blog.bg 
 

Заглавие: Поредното незаконно сметище от строителни отпадъци по европроекти в Ловеч 
 

Линк: http://golovech.blog.bg/politika/2015/09/01/porednoto-nezakonno-smetishte-ot-stroitelni-otpadyci-
po-evro.1388309 
  

 

Текст: Голяма част от строителните отпадъци, идващи от проекти, усвоявани по европейски програми, се 
изхвърлят нерегламентирано и се създават незаконни сметища. За всички тези строителни обекти по 
програми  е предвидено при извършването на изкопни земни работи, отпадъците да бъдат извозени на 
определени за това места. 
Да, ама Не! 
Публична тайна е, че за изпълнителя е икономически по изгодно е строителните отпадъци да се 
изхвърлят на метри от строежа за увеличаване на колко „сухо” ще „кихне” изпълнителя. 
Скандалното в случая е, че няма власт, която да застави инвеститори и изпълнители да спазват 
закона. 
А до кога беззаконието ще властва в Ловеч само една прокуратура, разследващи органи, РИОСВ – 
Плевен  и в МРРБ знаят. 
 
 
Източник: segabg.com 
 

Заглавие: Полицай застреля ром-крадец на кабели 
 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=642143 
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Текст: Служител на Транспортна полиция е застрелял крадец на кабел снощи, съобщи БГНЕС. Инцидентът 
станал докато двама роми разкопавали кабел край жп линията Баня-Разлог. 43-годишният полицай Иван 
Л. се опитал да ги арестува, но след като един от крадците тръгнал срещу него с брадва, стрелял в главата 
му.  
По неофициална информация полицаят първо стрелял предупредително във въздуха. 35-годишният баща 
на три деца починал малко, след като бил прострелян. Той е криминално проявен, имал няколко присъди 
за кражби.  
В момента в ромската махала на село Баня е спокойно, полицейска кола без опознавателни знаци с 
двама служители на РУП-Разлог охранява дома на служителя на Транспортна полиция. По неофициална 
информация служителят на Транспортна полиция задържан. На този етап няма никаква официална 
информация за убийството - нито от пресцентъра на ОДМВР, нито от Окръжна прокуратура 
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