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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева заминава на работно посещение в 
Конфедерация Швейцария 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4228 
 

 
 

Текст: В рамките на посещението на 12 и 13 април 2016 г. министър Василева ще се срещне  с 
федералния министър на околната среда, транспорта, енергетиката и комуникациите, г-жа Дорис 
Лойтард, която през 2016 е също и вице - федерален президент на Конфедерация Швейцария, а през 2017 
ще бъде Федерален президент. 
Двете страни ще обсъдят въпроси от взаимен интерес, свързани с политиката на изменението на климата, 
кръговата икономика, проектите, финансирани по Българо-швейцарска програма за сътрудничество 
(БШП) и управлението на защитени територии. 
Специална среща е организирана и с г-н Хуго Бругман, ръководител „Принос към разширяването на 
Европейския съюз /Кохезия“ от  Министерството на икономиката/Държавния секретариат по икономика 
на Швейцария във връзка с проектите, изпълнявани по БШП. Програмата, изпълнявана  съгласно 
Рамковото споразумение, подписано между правителството на Република България и федералния съвет 
на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения 
Европейски съюз, отделя за областта на околната среда и инфраструктурата 27,4 млн. шв. франка 
донорски средства. Като се прибави 15% национално съфинансиране или още 4,8 млн. шв. франка, 
общата стойност на тематичната област „Околна среда и инфраструктура” става 32,268 млн. шв. франка. 
Звената, отговорни за изпълнение на тематичната област са Министерство на околната среда и водите в 
ролята му на Междинен орган и ПУДООС, като Изпълнителна агенция, която следва да реализира 
проектите. По БШП се изпълняват следните проекти „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за 
употреба пестициди и други препарати за растителна защита” и  „Проучване и разработване на пилотни 
модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“. 
Посещението на министър Василева включва и срещи във Федералната служба по околна среда и 
посещение на защитена територия и туристически район „Fanel-Grande Cariciae“ на езерото Нюшател. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Деца изработиха кукли от материали за рециклиране 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1566685 
 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4228
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Текст: Работилница и театрално произведение с кукли "Кукино" се проведе в Младежкия център в 
Добрич. Родители, заедно със своите деца, имаха възможността да изработят кукли, които са изцяло от 
материали за рециклиране – стари играчки и предмети от бита. По време на изработването децата се 
запознаха с основни природни закони във физиката, химията и биологията. 
В края на работилницата куклите ''оживяха'' в ръцете им и те създадоха заедно с публиката от родители и 
доброволци пъстро и забавно театрално представление. 
Събитието се осъществи по проект „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран по Програма 
 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Коли за скрап захвърлени край язовира в Сърница 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/32102-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-
%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2-
%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/ 
 

 
 

Текст: Два автомобила, разкомплектовани за скрап и купчина метални части от тавани, капаци и  врати са 
били захвърлени край язовир “Доспат“ в Сърница, за което от пазарджишката екоинспекция са 
предупредили кмета на общината да организира площадка за съхранение на неизползвани коли втора 
употреба. Проверката на Регионалната инспекция за опазване на околната среда била по сигнал на Исмет 
Маслев от гр. Сърница, за нерегламентирано разкомплектоване на автомобили на брега на яз. „Доспат“. 
Тя е била извършена на 7 април в присъствието на зам. кмета на община Сърница Халил Байрактар. 
Подалият сигнала е бил поканен, но е отказал да присъства, твърдят от РИОСВ-Пазарджик. Инспекторите 
са констатирали, че срещу посочения адрес ул.”Родопи”, намиращ се на 2-3 км. от брега на яз. „Доспат“, в 
неограден, затревен общински имот, са констатирани две неразкомплектовани, излезли от употреба 
моторни превозни средства, без номера, един разкомплектован автомобил и купчина нарязани метални 
части от тавани, капаци и врати от автомобили (бял и черен), чийто собственик не е открит и установен, 
въпреки положени усилия от експертите на РИОСВ и общината.Извършеният оглед не е констатирал 
разпиляване на отпадъци и замърсяване с нефтопродукти.  На кмета на община Сърница са дадени 
предписания да организира предаването на отпадъците от ИУМПС на площадка за съхранение или на 
център за разкомплектоване, които имат разрешение да извършват тази дейност, въз основа на сключен 
договор, да предостави на РИОСВ копие от документите и да осъществява необходимия контрол за 
недопускане на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС на територията на община 
Сърница. 
 
 
Източник: jitkam.com 
 

Заглавие: Защо си струва да дадем колата за скрап? 
 

Линк: http://www.jitkam.com/2016/04/zashto-si-struva-da-dadem-kolata-za-skrap.html 

http://www.jitkam.com/2016/04/zashto-si-struva-da-dadem-kolata-za-skrap.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

 

 
 

Текст: Със сигурност сте забелязали колко актуална е в последно време темата за рециклируемите 
материали. Човечеството по всякакви начини се опитва да се справи с един основен проблем в наши дни 
- ограничените ресурси. В същото време се взема предвид и екологичната страна на въпроса, темата за 
опазването на природата и за бъдещето на следващите поколения. В наши дни е актуално и 
здравомислещо да мислим "зелено". 
Две са основните причини, които дават тласък на рециклиращата промишленост. Това са грижата за 
околната среда чрез намаляване на вредните емисии във въздуха, водата и почвите и търсенето на по-
екологични решения. Към втората причина се причислява все по-популяризиращата се тенденция да се 
бракуват стари коли и да се рециклират. Чрез извеждането от пазара на автомобили, които замърсяват 
околната среда чрез изпускането на вредни газове, се цели подобряване на условията на живот на 
планетата. 
Друг важен стимул за оценяването на скрап индустрията се изразява във факта, че можете да спечелите 
пари от вече непотребния си стар автомобил. В страната функционират много компании с доказан опит, 
които предоставят на клиентите пълно обслужване. 
Защо можете да спечелите пари от старата си кола? 
Защото в нея се съдържат много метали, които са ценни. Сред тях са стомана, цинк, желязо, алуминий, 
олово, мед, калай и други. 
Когато предадете колата за скрап, тя ще бъде претеглена с помощта на специален кантар. Той измерва 
всеки килограм старо желязо. Ако от него не са били отстранени допълнителните части, тяхното тегло 
бива изваждано от премереното. За всички тези детайли има специални скали, които са обективни и са 
съобразени с модела на автомобила. 
Къде да предадете стария си автомобил?  
Както казахме, на пазара вече действат компании, които се занимават активно с процеса на рециклиране 
на стари автомобили. Щом им позвъните, е въпрос на съвсем малко усилия, за да уговорите час за среща 
и условията, при които колата ви ще бъде извозена до площадката за скрап. Ако обаче не искате да се 
занимавате с фирми, може да публикувате собственоръчно обява в сайта http://kolizaskrap.bg/ и там да 
продадете колата си за скрап. След публикуването купувач ще се свърже с вас и ще осъществите сделката 
на търсената цена и в кратък срок. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Извозиха 160 тона отпадъци от нерегламентирани сметища в София 
 

Линк: https://www.24chasa.bg/Article/5418166 
 

 
 

http://kolizaskrap.bg/
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Текст: През първата седмица на пролетното почистване екипи на Столичния инспекторат и районните 
администрации са работили по премахването на несанкционирани сметища на територията на града. 
Това съобщиха от пресцентъра на Столична община, предаде "Фокус". 
Почистени са над 400 дка площ като са извозени над 150 тона едрогабаритни отпадъци и над 160 тона 
други отпадъци от всички райони. Към инсталациите за компостиране са извозени и 20 тона 
биоразградими отпадъци – листа и клони. 
От старта на кампанията за пролетното почистване на 4 април до сега са взели участие над 2 000 
доброволци в почистването на междублокови пространства, спортни и детски площадки и градинки на 
територията на София. Засадени са над 600 броя растителност – храсти, цветя, дървета. В първия ден на 
кампанията, в парк „Врана“ учениците от 133 СОУ „А. С. Пушкин“ засадиха 75 броя брези, а в район 
„Кремиковци“ бяха посадени 160 броя липи. Измити са 45 броя улици на територията на София като 
дейността продължава. Съвместно с Дирекция „Сигурност“ към Столична община и инспекторите бяха 
демонтирани 30 броя неправомерно поставени рекламни табели по дървета в район „Красна поляна“. 
В почивните дни продължават дейностите по почистване на междублокови пространства и засаждане на 
растителност от доброволци във всички райони. Ще се почиства и облагородява овощната градина на 
манастира „Св. Мария Магдалина“ в град Бухово заедно с представители на сдружението „Владислав 
Варненчик“ и инспектори от Столичен инспекторат. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Благоевград: Традиционното пролетно почистване в община Гоце Делчев ще се проведе от 11 
до 22 април  
 

Линк: http://focus-news.net/news/2016/04/08/2221894/blagoevgrad-traditsionnoto-proletno-pochistvane-
v-obshtina-gotse-delchev-shte-se-provede-ot-11-do-22-april.html 
 

 
 

Текст: Традиционното пролетно почистване в община Гоце ще се проведе от 11 април (понеделник) до 
22 април (петък). Това съобщи за Радио „Фокус“ - Пирин Даниела Крантева, експерт „Връзки с 
обществеността“ към общината. „Тази година кампанията по почистването ще се проведе под мотото 
„Мисията не е невъзможна“”, уточни тя. „Община Гоце Делчев ще подсигури на всички желаещи да се 
включат в традиционната кампания по пролетното почистване полиетиленови торби и ръкавици. По 
населени места можете да се обръщате към кметове и кметски наместници за снабдяване с чували и 
ръкавици, както и за помощ при извозването на събраните отпадъци”, посочи Даниела Крантева. „Всички, 
които и тази година ще подкрепят инициативата за почистване на общината е добре да спазват няколко 
основни правила- всички събрани битови отпадъци да бъдат изхвърлени в съдовете за смет, а когато те се 
запълнят да се използват чували, които след това да се поставят на удобно за извозване място; 
кастренето и орязването на клони да не се извършва безконтролно, подайте сигнал в Община Гоце 
Делчев предварително къде се налага това. Изрязаните клони трябва да се събират на подходящи и 
удобни за извозване места. Община Гоце Делчев има възможност да извози събраните по време на 
почистването отпадъци, като за целта е необходимо да се сигнализира на телефон 0888 006 080 ”, 
подчерта тя. „Целта на кампанията е да обединим усилията си в почистването и поддържането на 
чистотата на нашето населено място, за да стане то още по-красиво и приветливо. Затова призоваваме 
всички ръководители на предприятия, учреждения и фирми да организират своите служители за участие 
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в инициативата, като почистят прилежащите си територии. Призоваваме също и живеещите в жилищните 
блокове да почистят около тях и да оформят зелените пространства пред блоковете. И тази година 
Община Гоце Делчев ще спази традицията и ще награди най-активните в почистването с парични суми”, 
каза още Даниела Крантева. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Премахват четири незаконни сметища по главен път Севлиево - Ловеч 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1566212 
 

 
 

Текст: До края на месец май кметът на село Петко Славейково трябва да организира премахването на 
четири незаконни сметища от битови и строителни отпадъци. 
Служители на инспекцията по околна среда и води са издали предписание за това. Сметищата са на около 
два километра след селото, по главен път Севлиево - Ловеч. 
През март на „зеления телефон" на инспекцията са постъпили седем сигнала. Те са за премахване на 
сметища и наличие на отпадъчни води, а един е за открита в безпомощно състояние птица. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Горското стопанство в Търговище организира почистване на нерегламентирани сметища 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1310721 
 

 
 

Текст: Държавното горско стопанство /ДГС/ "Търговище" организира почистване на четири 
нерегламентирани сметища в горски територии. Събрани бяха 150 чувала със смесени битови отпадъци, 
които бяха предадени за рециклиране и депониране, съобщи за БТА Мина Сярова - специалист в 
Североизточното държавно предприятие-Шумен. 
В рамките на Седмицата на гората ДГС "Търговище" започна обновяване на табелите, поставени край 
чешми, на места за отдих, на важни горски пътища, както и на трасета от националната пътна мрежа, 
които граничат с горски територии. Посланията на табелите - "Не замърсявай гората", "Раницата е твоето 
кошче", "Гората не е сметище", напомнят на туристите основни правила за опазването на гората, каза 
Сярова. 
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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Малко Търново и две села са с успешни проекти на тема „Обичам природата и аз участвам ” 
 

Линк: http://focus-news.net/news/2016/04/08/2221640/malko-tarnovo-i-dve-sela-sa-s-uspeshni-proekti-
na-tema-obicham-prirodata-i-az-uchastvam.html 
 

 
 

Текст: Малко Търново и две села от общините Средец и Айтос облагородиха неугледни терени 
благодарение на Националната кампания „За чиста околна среда – 2015г.” През 2015 г. Министерството 
на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
за поредна година проведоха конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема 
„Обичам природата и аз участвам”. Средствата бяха предоставени от бюджета на Предприятието и са в 
размер на 3 500 хил. лв. Това съобщиха от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) . 
С договор от 12.05.15 г. айтоското село Лясково изгради зона за спорт и отдих върху общински терен за 
своите жители на стойност 10 000 лева. Районът бе почистен от отпадъци и беше изградено спортно 
игрище, затревено бе с райграс. Засадени бяха декоративни дръвчета. Монтирани бяха също така 2 пейки 
и 4 кошчета за отпадъци. Извършено беше озеленяване, чрез засаждане на различни видове храсти и 
дървета. Цялата площадка е оградена от мрежа. 
С договор от 09.06.15 г. Община Малко Търново спечели финансиране за 9 990.51 лв. Със средствата бе 
почистено пространство между два жилищни блока , намиращи се в центъра на града. Районът бе 
заравнен и облагороден. Изградени бяха подпорни стени и стълбища. Стъпалата бяха облицовани с 
каменни плочи. Извършено бе озеленяване. В село Дюлево, Община Средец, с финансиране за 9 854,40 
паркът блесна.  
Районът беше почистен и теренът бе заравнен. Изграден беше кът за отдих и бе оформена детска 
площадка за игра с монтирани съоръжения: пързалка, люлка, катерушка, клатушка, детска къщичка, 
беседка, пейки с пергола. Поставени бяха и 3 пейки и 2 кошчета за отпадъци. Извършено бе озеленяване 
с храсти и дървета. 
 
 
Източник: burgasinfo.com 
 

Заглавие: Подаряват „Война на световете”, „Макс и Мориц” и „Тайната градина” срещу кило пластмаса 
 

Линк: http://www.burgasinfo.com/news/view/5/56099 
 

 
 

http://focus-news.net/news/2016/04/08/2221640/malko-tarnovo-i-dve-sela-sa-s-uspeshni-proekti-na-tema-obicham-prirodata-i-az-uchastvam.html
http://focus-news.net/news/2016/04/08/2221640/malko-tarnovo-i-dve-sela-sa-s-uspeshni-proekti-na-tema-obicham-prirodata-i-az-uchastvam.html
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Текст: Бургас отново ще се включи в националната кампания “Книги за смет”. Инициативата, 
oбeдинявaщa чeтeнeтo и oтгoвopнoтo oтнoшeниe към oкoлнaтa cpeда, ще се проведе в града на 14 май 
т.г. Мястото е Пантеона в Морската градина. Срещу отпадъците, всеки участник ще получи талон за 
безплатна книга от щанда с предварително подбрани заглавия в деня на събитието. Всеки, предал 2 или 
повече от 2 килограма, ще получи и втори талон. Това е максималният брой книги, които един участник 
ще може да вземе, независимо от обема на предадените отпадъци. 
Към селекцията от четива тази година се прибавят още три класически заглавия, издадени специално за 
„Книги за смет”. Това са „Макс и Мориц” на Вилхем Буш, която ще видим за първи път отпечатана с 
цветни илюстрации, „Тайната градина” на Франсис Бърнет, научно-фантастичният роман от 1898 г. „Война 
на световете” на Хърбърт Уелс. 
Организаторите уточняват, че за да участвате в „Книги за смет” 2016 е нужно да съберете и предадете 1 
килограм пластмасови отпадъци. Подходящи са пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио или 
бира, кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко, туби и шишета от козметика и 
санитарни продукти, чаши и тарелки, найлонови торбички, стреч фолио и пр. Няма да се приемат 
следните отпадъци: блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества, домакински 
електроуреди, авточасти, отпадъци, които не са пластмасови. 
Миналата година Бургас постави рекорд по брой събрани пластмасови отпадъци, тази година отново ще 
се бори за челна позиция сред останалите четири общини, включени в кампанията. Това са София, 
Плевен, Велико Търново и Кюстендил. 
За приемането на пластмасовите отпадъци в избраните градове ще бъдат поставени жълти контейнери. 
Събраните отпадъци ще бъдат допълнително сортирани според вида пластмаса, след което ще преминат 
процеса на рециклиране, за да заживеят своя нов живот. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Почистиха огромно сметище край Карлово след репортаж 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/pochistiha-ogromno-smetishte-kraj-karlovo-sled-
reportazh 
 

 
 

Текст: Едно от най-големите нерегламентирани сметища в Пловдивска област, което застрашаваше 
здравето на хора от карловското село Христо Даново, бе почистено след излъчване на репортаж по БНТ. 
Кметът на селото обеща, че ще започне да глобява нарушителите, които изхвърлят неправомерно. 
Сметището бе почистено в най-кратки срокове след създадена организация от Община Карлово. Месец 
по-късно най-доволни са жителите от източната чест на селото, 
Мариян Николов: “Резултатът е на ниво. Вече жените слизат с количките по лагера. Това е нещо хубаво. 
Сега идва лятото трябва да излязат някъде с тези деца на прохлада.” 
Стоян Загорчев: “От тук нататък се надяваме хората в селото вече да го вземат за пример да не хвърлят 
боклуци, които да се пилеят из района.” 
Жителите на Христо Даново настояват за по-строги санкции при констатиране на нерегламентирано 
изхвърляне на отпадъци. 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/pochistiha-ogromno-smetishte-kraj-karlovo-sled-reportazh
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Мариян Николов: “Ние отглеждаме деца. Ако искаме да ги задържим в тая държава, значи трябва всеки 
да си гледа работата. Не може един да замърсява, кметът да го види и нищо да не му направи. 
Глобичката и всичко ще си дойде на мястото.” 
Кметът на населеното място обеща нерегламентираните сметища да са в приоритетите му. На 14 места в 
селото вече са поставени табели с надписи “Забранено изхвърлянето на отпадъци”. 
Акиф Каратабан – кмет на Христо Даново: “Разбира се, че ще взема по-сериозни мерки за глобяването на 
хора, които не трябва да хвърлят така безразборно битови отпадъци.” 
Местните жители поискаха да бъдат поставени и още контейнери на местата, къде има необходимост. 
 
 
Източник: lukovit-news.com 
 

Заглавие: Отново полицейска акция в Луковит 
 

Линк: http://lukovit-news.com/otnovo-politseyska-aktsiya-v-lukovit.html 
 

 
 

Текст: На 6 и 7 април на територията обслужвана от РУ – Луковит е проведена полицейска операция за 
противодействие на престъпността в малките населени места. Проверени са 52 лица и 7 МПС, проверени 
са 2 пункта за изкупуване на черни и цветни метали и 16 обекта с частна охрана. За констатирани 
нарушения са съставени 2 акт и 3 глоби с фиш по ЗДВП. 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Арестуваха двама, обрали склад на фирма във Враца 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/70329/arestuvaha-dvama-obrali-sklad-na-firma-vuv-vraca 
 

 
 

Текст: Двама мъже са задържани от полицията за кражба от фирмен склад във Враца. В полицейското 
управление е получен сигнал, че от обекта липсват 20 медни тръби с обща дължина 80 метра.  
От МВР започнали разследване по случая и не след дълго установили извършителите. Оказало се, че това 
са криминално проявени и осъждани за кражби и грабежи млади мъже. Единият от тях е 24-годишният 
К.М., а другият Х.М. на 26 г.  
По случая е образувано досъдебно производство. Тръбите са открити в пункт за изкупуване на черни и 
цветни метали. Двамата са задържани за 24 часа. 
 
 

http://lukovit-news.com/otnovo-politseyska-aktsiya-v-lukovit.html
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Източник: stzagora.bg 
 

Заглавие: Задигнаха 300м. кабел край село Даскал Атанасово 
 

Линк: http://stzagora.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
300%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-
%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D1%82 
 

 
 

Текст: На 07 април, в 10:15 ч., в ОДЧ на РУ – Раднево е получено съобщение от кмета на с. Даскал 
Атанасово, общ. Раднево, който заявил, че на 06/07.04.2016 г. в селото неизвестен извършител, чрез 
използване на режещ инструмент е срязал и извършил кражба на три междустълбия меден ел. 
проводник, 7 жилен, с обща дължина 300 метра. Проводникът е собственост на “EVN” КЕЦ гр. Раднево. 
Образувано е досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Стара Загора. 
 
 
Източник: burgas24.bg 
 

Заглавие: С дупки в земята задигнаха 700 метра кабел на "БТК" 
 

Линк: http://www.burgas24.bg/novini/regionalni/S-dupki-v-zemyata-zadignaha-700-metra-kabel-na-BTK-
632430 
 

 
 

Текст: На 08.04., в Районно управление - Созопол, е получено съобщение за кражба на около 700 метра 
подземен многожилен телекомуникационен кабел, собственост на «БТК» - АД, осъществена чрез 
изкопаване на дупки от местността «Каваци» в близост до бившата почивна станция на Министерство на 
отбраната - «Терем». Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Созопол. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4228
	Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1566685
	Линк: http://www.monitor.bg/a/view/32102-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%A...
	Линк: http://www.jitkam.com/2016/04/zashto-si-struva-da-dadem-kolata-za-skrap.html
	Защо можете да спечелите пари от старата си кола? Защото в нея се съдържат много метали, които са ценни. Сред тях са стомана, цинк, желязо, алуминий, олово, мед, калай и други. Когато предадете колата за скрап, тя ще бъде претеглена с помощта на специ...
	Къде да предадете стария си автомобил?  Както казахме, на пазара вече действат компании, които се занимават активно с процеса на рециклиране на стари автомобили. Щом им позвъните, е въпрос на съвсем малко усилия, за да уговорите час за среща и условия...
	Заглавие: Извозиха 160 тона отпадъци от нерегламентирани сметища в София
	Текст: През първата седмица на пролетното почистване екипи на Столичния инспекторат и районните администрации са работили по премахването на несанкционирани сметища на територията на града. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община, предаде "Фок...
	Почистени са над 400 дка площ като са извозени над 150 тона едрогабаритни отпадъци и над 160 тона други отпадъци от всички райони. Към инсталациите за компостиране са извозени и 20 тона биоразградими отпадъци – листа и клони.
	От старта на кампанията за пролетното почистване на 4 април до сега са взели участие над 2 000 доброволци в почистването на междублокови пространства, спортни и детски площадки и градинки на територията на София. Засадени са над 600 броя растителност ...
	В почивните дни продължават дейностите по почистване на междублокови пространства и засаждане на растителност от доброволци във всички райони. Ще се почиства и облагородява овощната градина на манастира „Св. Мария Магдалина“ в град Бухово заедно с пре...


	Линк: http://focus-news.net/news/2016/04/08/2221894/blagoevgrad-traditsionnoto-proletno-pochistvane-v-obshtina-gotse-delchev-shte-se-provede-ot-11-do-22-april.html
	Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1566212
	Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1310721
	Заглавие: Малко Търново и две села са с успешни проекти на тема „Обичам природата и аз участвам ”
	Заглавие: Подаряват „Война на световете”, „Макс и Мориц” и „Тайната градина” срещу кило пластмаса
	Текст: Бургас отново ще се включи в националната кампания “Книги за смет”. Инициативата, oбeдинявaщa чeтeнeтo и oтгoвopнoтo oтнoшeниe към oкoлнaтa cpeда, ще се проведе в града на 14 май т.г. Мястото е Пантеона в Морската градина. Срещу отпадъците, все...
	Към селекцията от четива тази година се прибавят още три класически заглавия, издадени специално за „Книги за смет”. Това са „Макс и Мориц” на Вилхем Буш, която ще видим за първи път отпечатана с цветни илюстрации, „Тайната градина” на Франсис Бърнет,...
	Организаторите уточняват, че за да участвате в „Книги за смет” 2016 е нужно да съберете и предадете 1 килограм пластмасови отпадъци. Подходящи са пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио или бира, кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки о...
	Миналата година Бургас постави рекорд по брой събрани пластмасови отпадъци, тази година отново ще се бори за челна позиция сред останалите четири общини, включени в кампанията. Това са София, Плевен, Велико Търново и Кюстендил.
	За приемането на пластмасовите отпадъци в избраните градове ще бъдат поставени жълти контейнери. Събраните отпадъци ще бъдат допълнително сортирани според вида пластмаса, след което ще преминат процеса на рециклиране, за да заживеят своя нов живот.

	Заглавие: Почистиха огромно сметище край Карлово след репортаж
	Текст: Едно от най-големите нерегламентирани сметища в Пловдивска област, което застрашаваше здравето на хора от карловското село Христо Даново, бе почистено след излъчване на репортаж по БНТ. Кметът на селото обеща, че ще започне да глобява нарушител...
	Сметището бе почистено в най-кратки срокове след създадена организация от Община Карлово. Месец по-късно най-доволни са жителите от източната чест на селото,
	Мариян Николов: “Резултатът е на ниво. Вече жените слизат с количките по лагера. Това е нещо хубаво. Сега идва лятото трябва да излязат някъде с тези деца на прохлада.”
	Стоян Загорчев: “От тук нататък се надяваме хората в селото вече да го вземат за пример да не хвърлят боклуци, които да се пилеят из района.”
	Жителите на Христо Даново настояват за по-строги санкции при констатиране на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.
	Мариян Николов: “Ние отглеждаме деца. Ако искаме да ги задържим в тая държава, значи трябва всеки да си гледа работата. Не може един да замърсява, кметът да го види и нищо да не му направи. Глобичката и всичко ще си дойде на мястото.”
	Кметът на населеното място обеща нерегламентираните сметища да са в приоритетите му. На 14 места в селото вече са поставени табели с надписи “Забранено изхвърлянето на отпадъци”.
	Акиф Каратабан – кмет на Христо Даново: “Разбира се, че ще взема по-сериозни мерки за глобяването на хора, които не трябва да хвърлят така безразборно битови отпадъци.”
	Местните жители поискаха да бъдат поставени и още контейнери на местата, къде има необходимост.

	Заглавие: Отново полицейска акция в Луковит
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