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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Започна двудневното работно посещение на министър Василева в Конфедерация Швейцария 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4232 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева е на двудневно работно посещение в 
Конфедерация Швейцария. В първия ден на визитата си тя се срещна с федералния министър на околната 
среда, транспорта, енергетиката и комуникациите Дорис Лойтард, която през 2016 е също и вице - 
федерален президент на Конфедерация Швейцария, а през 2017 ще бъде Федерален президент. 
По време на посещението на министър Василева ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с политиката на 
изменението на климата, кръговата икономика, проектите, финансирани по Българо-швейцарска 
програма за сътрудничество (БШПС) и управлението на защитени територии. 
 
 
Източник: urutchev.eu 
 

Заглавие: КОНКУРС Чиста околна среда в Родопите - на един клип разстояние 
 

Линк: http://www.urutchev.eu/bg/news/Информационният-офис-на-Владимир-Уручев-и-РИОСВ-
Смолян-организират-конкурс-Чиста-околна-среда-в-Родопите-на-един-клип-разстояние.357 
 

 
 

Текст: Информационният офис на евродепутата Владимир Уручев и РИОСВ – Смолян, организират 
конкурс за най-оригинален видеоклип или видеопослание по повод 5 юни – Световен ден на околната 
среда.  
Най-сериозното замърсяване на околната среда се предизвиква от човека и неговата дейност. Хората сме 
отговорни за опазването на околната среда и за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на 
планетата Земя. Нека съхраним природата и я превърнем в красив дом за бъдещите поколения! 
С конкурса за изработване на видеоклип или видеопослание се цели учениците да бъдат въвлечени в 
активни дейности, свързани с опазване на околната среда и поддържане на естествения биоритъм на 
природата. Да се даде възможност на учениците да повишават екологичната си култура, да се изявят, да 
популяризират творческите си възможности. Клиповете трябва да съдържат послания, изразени чрез 
песен, танц, етюд или друг тип творчески форми, които да разкриват отношението на участниците към 
нашия дом – планетата Земя. Съдържанието на клиповете, тематиката и изпълнението ще бъдат 
оценявани спрямо тяхното въздействие - настроението и емоционалния заряд, които носят. 
Залагаме на позитивното отношение, свободата и креативността на младите хора. Идеята на начинанието 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4232
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е да провокира личното отношение на младите да изразят себе си и своята визия за опазване на околната 
среда с непрофесионална техника. Допустими са клипове, снимани с телефон и любителска камера. 
ОБЩИ УСЛОВИЯ 
В конкурса имат право да участват ученици и/или екипи от ученици от 9, 10, 11, 12 клас от област Смолян. 
Екипът може да се състои от един, двама или трима ученика и един учител. 
Всеки участник има право да изпрати 1 видеоклип или видеопослание, изработени през 2016 г. 
Организаторите имат право да публикуват и използват наградените видеоклипове и видеопослания с 
образователна цел и за популяризиране на екологичните традиции и инициативи от Смолянския регион. 
Организаторите се задължават да не използват видеоклиповете от конкурса с търговска цел. 
Участието в конкурса „Чиста околна среда в Родопите - на един клип разстояние” означава, че авторите са 
съгласни с условията на конкурса. 
Моля, имайте предвид, че клиповете не трябва да бъдат предварително качвани в 
https://www.youtube.com/, http://www.vbox7.com/ или други сходни сайтове за видеосъдържание. След 
като бъдат успешно получени, те ще бъдат качени във фейсбук-страницата на конкурса „Чиста околна 
среда в Родопите - на един клип разстояние“, където всеки ще може да ги види. 
Всеки клип трябва да бъде придружен от следното описание: 
• да бъде задължително озаглавен (да има наименование), да посочва място, където е направен, и 

да е придружен от кратко описание (до 3 изречения). 
• да се предоставят имената на ученика/участниците и техния ръководител, както и името на 

училището. 
• Всеки участник/отбор може да се включи в конкурса с един видео клип. Няма ограничения за 

броя видео клипове, с които може да участва едно училище. 
С участието си в конкурса всеки участник/отбор, декларира и гарантира че: 
• представените видео клипове са авторско дело; 
• клиповете не съдържат неприлично, провокативно или друго предизвикващо възражения или по 

друг начин неподходящо съдържание; 
• не са използвани части от чужди видеоклипове и/или филми. 

Технически параметри за видеоклиповете: 
• Продължителност: до 5 минути. 

Критериите, по които ще бъдат оценявани видеоклиповете, са: 
• Оригиналност на идеята; 
• Съответствие с темата на конкурса; 
• Послание на видеоклипа; 
• Техническо качество на видеоклипа. 

Краен срок за изпращане на авторските материали: 
• 25 май 2016 г. 

Как да участвате: 
1. Правите видео или видеопослание по темата. Изпращате ни писмо на имейл riosvsm_clip@abv.bg 

със следната информация: трите имена на неговия създател или екип от създатели, възраст, 
населено място, телефон и имейл за връзка. В писмото поставете линк към Вашия видеоклип, 
любителски видеа, качени предварително на www.dox.bg, Dropbox или  Google Drive. 

2. Файловете могат да бъдат изпращани и на технически носител на пощенски адрес: гр. Смолян, ул. 
„Дичо Петров“ №16, РИОСВ-Смолян за конкурс „Чиста околна среда в Родопите - на един клип 
разстояние” 

Ще бъдат раздадени следните награди: 
Първо място – Посещение в Европейския парламент и грамота 
Второ и трето място – предметни награди и грамоти 
Поощрителни награди – грамота 
Наградите ще бъдат обявени и връчени на 3 юни 2016 г. Имената на победителите ще бъдат обявени на 
специална церемония в сградата на РИОСВ – Смолян. Имената и видеоклиповете на победителите ще 
бъдат публикувани във фейсбук–страницата на конкурса. 

mailto:riosvsm_clip@abv.bg?subject=%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%20%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%20-%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Определяне на победителите: 
Победителите ще бъдат определени от компетентно жури, съставено от специалисти в областта на 
опазване на околната среда и специалист по видеозаснемане. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който 
всеки клип се оценява поотделно от журито. Решението на журито не подлежи на обжалване. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
Участниците приемат също: 
• да бъдат обвързани от настоящите официални правила; 
• че решенията на журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани 

с конкурса, и 
• че организаторите могат да използват клиповете, както и името на всеки един от победителите в 

публикации или реклама, отнасяща се до конкурса или бъдещо популяризиране на същия без за 
това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрения, както и във фейсбук-
сраницата на конкурса. В случай, че избраният победител откаже да получи наградата, последната 
по преценка на Организаторите може да се присъди на друг участник. 

 
 
Източник: plovdivglas.bg 
 

Заглавие: До 20 000 лв. глоба за оператора на сметището в Първенец 
 

Линк: http://www.plovdivglas.bg/154938/do-20-000-lv-globa-za-operatora-na-smetisheto-v-prvenec.html 
 

 
 

Текст: От 7000 до 20 000 лв. е санкцията, която "СО Спектър" ЕАД може да отнесе за нарушения на Закона 
за управление на отпадъците. Това обявиха инспектори от РИОСВ-Пловдив. Разследване на "Марица" 
показа как на бившето депо за стротиелни отпадъци, което вече не работи се приема непозволена смет, 
като хартия, пластмаса, метал.  
Нарушението е констатирано и от РИОСВ-Пловдив в началото на март. Предприети са действия по 
образуване на административно-наказателно производство, съгласно Закона за административните 
нарушения и наказания. 
Размерът на предвидената санкция за подобно нарушение е от 7 000 до 20 000 лв., съгласно Закона за 
управление на отпадъците. След съставянето на акта ще се започне производство по налагане на 
административно наказание, обясниха екоинспекторите.  
Разрешението за депо на строителни отпадъци е изтекло през 2015 година и е издаден регистрационен 
документ за третиране на отпадъци, сред което са само бетон, тухли, керамика, плочки, фаянсови и 
керамични изделия.  
На 10.03.2016 г. е извършена планова проверка на площадката на „СО Спектър“ ЕАД във връзка със 
спазване на условията на издадения регистрационен документ. При проверката е констатирано, че 
дружеството поема отпадъци с кодове, различни от упоменатите. Дадено е предписание това да се 
преустанови.  
При извършена последваща проверка на 31 март 2016 г. от РИОСВ – Пловдив дружеството е получило 
предупредителен протокол да почисти площадката на обекта от отпадъци. Срокът на изпълнение на 
даденото предписание е 30.04.2016 г. 
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Източник: viewsofia.com 
 

Заглавие: Ода за рециклирането: M.I.A. за H&M 
 

Линк: https://www.viewsofia.com/article/31764/Oda-za-recikliraneto--M-I-A--za-H-M 
 

 
 

Текст: M.I.A. прави това видео специално за H&M и в него се говори за важността на това да 
преработваме дрехите си, а не просто да ги мятаме на боклука. 
Съвсем скоро - от 18 до 24 април, ще се състои седмицата, посветена на рециклирането на дрехи. По този 
случай H&M канят M.I.A. да запише парче, свързано именно с тази необходимост, така важна в ерата на 
свръх потребление, в която живеем. Е, днес вече се появи и клипа на песента. 
Във въпросната седмица от 18 до 24 април H&M се надява да събере десетки тонове ненужно облекло. 
Събирането на дрехите, както сме свикнали, ще се случва в магазините на бранда. Темата за 
преработването непрекъснато фигурира в маркетинговата комуникация на H&M, и постоянно възбужда 
дебати в медиите - има ли смисъл, какъв точно и дали преработката наистина се случва или не? 
Дали сътрудничеството с M.I.A. ще се окаже повратна точка за корпорацията и ще се удаде ли на бранда 
да събере планираните милиони килограми дрехи в предстоящите дни, остава да изчакаме и да видим. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Alcoa откри сезона на отчетите в САЩ с 92% спад на тримесечната печалба 
Производителят на метали пострада от по-ниските цени на алуминия, неблагоприятни валутни 
изменения и конкуренцията от Китай 
 

Линк: http://www.investor.bg/sasht/337/a/alcoa-otkri-sezona-na-otchetite-v-sasht-s-92-spad-na-
trimesechnata-pechalba-214962/ 
 

 
 

Текст: Печалбата на Alcoa Inc. спада с 92% на годишна база през първото тримесечие на 2016 г., след като 
растежът в бизнесите, които производителят на метали възнамерява да отдели в нова компания по-късно 
през годината, не беше достатъчен да засенчи по-ниските цени в сегмента за необработен алуминий, 
пише MarketWatch. 
За периода януари-март Alcoa печели 16 млн. долара спрямо положителния финансов резултат след 
данъци за 195 млн. долара през първото тримесечие на 2015 г. 
Приходите се свиват с 15% на годишна база до 4,9 млрд. долара. Анкетираните от Thomson Reuters 
очакваха приходи за 5,14 млрд. долара. 

https://www.viewsofia.com/article/31764/Oda-za-recikliraneto--M-I-A--za-H-M
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Приходите получиха подкрепа от прираста на приходите от сливания и органичен растеж от 5,7 на сто, 
въпреки че той бе засенчен от 21-процентния спад, свързан с продължаващото поевтиняване на 
алуминия, неблагоприятни валутни колебания и ефекта от затворени заводи. 
Базираната в Ню Йорк компания е в процес на отделяне на бързо растящите си бизнес отдели, които се 
фокусират върху космическите изследвания и автомобилния сектор. Новото дружество ще се казва 
Arconic. 
Alcoa, която е първата голяма американска компания, която публикува тримесечния си отчет, потвърди, 
че отделянето върви по план и трябва да приключи през втората половина на годината. 
Поделенията, които ще създадат Arconic, приходите са надолу с 2,2 на сто до 3,3 млрд. долара, защото 
ръстът от придобиванията беше засенчен основно от неблагоприятни ценови и валутни движения. 
Оперативната печалба тук е нагоре с 8 на сто до 269 млн. долара. 
В бизнеса с алуминий Alcoa намали производството в по-капиталоемките региони, измежду които САЩ, 
Австралия и Европа в опит да превъзмогне ниските цени, които паднаха на фона на растящата 
конкуренция от Китай. Износът на алуминий от азиатската страна достигна 23,8 млрд. долара през 2015 г. 
от 6,2 мрлд. долара преди десетилетие. 
За тази година Alcoa очаква недостиг на алуминий в глобален план от 1,1 млн. тона, след като 5-
процентният растеж на търсенето на алуминий в световен мащаб засенчва очакваното увеличение на 
предлагането с 2%. 
Бизнесът на Alcoa с метали регистрира 32% спад на приходите до 2,1 млрд. долара основно заради 
ниските цени и отрицателните валутно-курсови разлики. Оперативната печалба възлезе на 22 млн. 
долара, тъй като поделението за алуминий остана на печалба. 
Компанията понижи прогнозата си за пазара на космическите изследвания през 2016 г., като вече очаква 
ръст от 6% до 8% спрямо предишната оценка от 8 до 9 на сто. 
 
 
Източник: bulgaria.aurubis.com 
 

Заглавие: Аурубис България е основен партньор на академия „Иновация в действие“ 
 

Линк: http://bulgaria.aurubis.com/bg/ 
 

 
 

Текст: София, 11 април 2016 г. Днес бе даден старт на третото издание на академия „Иновация в 
действие“. Инициативата на „Солвей Соди“ е със социален характер и има за цел да инвестира в младите 
хора, като развива техните знания и практически умения в създаването на иновативни проекти. През 
настоящата година проектът се подкрепя от Аурубис България, както и от Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН. 
В третото издание на „Иновация в действие“ ще бъдат избрани над 100 иновативни млади хора, които 
имат желание да реализират устойчиви проекти в сферата на технологичните и социални иновации, 
здравословния живот и безопасността.  
На събитието присъстваха Тим Курт – изпълнителен директор на "Аурубис България", Спирос Номикос - 
изпълнителен директор на "Солвей Соди", Огнян Траянов - председател на Българска мрежа на 
Глобалния договор на ООН и член на журито, и Цветелина Тенева - основател на The Business Institute.   
„Аурубис България АД традиционно подкрепя развитието на образованието на младите хора. Ние 
вярваме, че „Иновация в действие“ е успешен формат, където хората говорят за иновации и научни 

http://bulgaria.aurubis.com/bg/
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постижения по разбираем и атрактивен начин. Един от основните приоритети на стратегията за 
корпоративна социална отговорност на Аурубис България винаги е бил подкрепата на проекти, свързани с 
образованието. Това е и главната причина компанията да продължава да подкрепя младите хора, като им 
дава възможност да получат знания и възможности за бъдещо развитие в България“, сподели Тим Курт 
по време на старта на събитието.  
Академията се провежда от 2013 г. и е под наслов „Направи света по-добър”. В нея могат да участват 
млади хора – настоящи студенти или завършили в рамките на последните пет години. Академията има 
конкурсен характер, като ще се оценяват устойчиви, иновативни идеи, допринасящи за икономическото и 
социално развитие на нашето общество.  
Целта на академията е да се изгради разбиране, знания и умения за устойчиви иновации у участниците, 
да се повиши мотивацията и увереността за реализация им, както и те да получат подкрепа и експертно 
мнение в представянето на идеите си.  
Всички участници ще минат през серия от безплатни обучения, които да изградят у тях разбиране, знания 
и умения за устойчиви иновации. В хода на академията те ще получат подкрепа и експертно мнение при 
разработването на проектите си от ментори и лектори-практици. Най-добрите три проекта, избрани от 
престижно жури, ще получат специални образователни награди – безплатно участие в  лятна програма на 
Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел и магистратура по иновации, 
предприемачество и финанси в България. 
Трите предложения, оценени от авторитетното жури с най-високи резултати, ще бъдат обявени на 
официално награждаване, което ще се състои в началото на 2017 г. 
 
 
Източник: fbr.bg 
 

Заглавие: Пластмасовите отпадъци - най-големите замърсители на океаните 
 

Линк: http://www.fbr.bg/read.php?n=56126 
 

 
 

Текст: Пластмасови бутилки, торбички, запушалки. . . пластмасата е най-големият замърсител на 
океаните, се казва в доклад на неправителствената организация Surfrider за замърсяването на 5 обекта 
във Франция и Испания, предаде Франс прес. 
Ползвайки услугите на стотици доброволци, Surfrider през 2015 г. извърши първото преброяване на 
отпадъците, които замърсяват плажове, брегове, океани и морското дъно, в рамките на инициатива, 
която цели да се съберат и анализират данни за цяла Европа. 
"Осем милиона тона отпадъци ежедневно се изхвърлят в океана. 80 на сто от замърсяването се дължи на 
човешка дейност и има ужасяващи последствия върху биоразнообразието и околната среда", заяви 
ръководителят на организацията Жил Асенжо. 
Пластмасата съставлява над 80 на сто от отпадъците на повечето от изследваните 5 обекта. На плажа 
Буруменди в Мутрику в Испания 96,6 на сто от събраните отпадъци са от пластмаса и полистирол, докато 
на плажа Бар в Англе в Южна Франция и на плажа Порсмилен в областта Бретан това се отнася съответно 
за 94,5 на сто и 83,3 на сто от събраните отпадъци. За сметка на това на плажа Мургита в Сан Себастиан в 
Испания едва 61 на сто от отпадъците са от пластмаса и полистирол, а на плажа Инпернупе в Сумая в 
Испания 47,9 на сто от отпадъците са от стъкло и 29,1 на сто - от пластмаса и полистирол. 
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Източник: videlinabg.com 
 

Заглавие: Срещу отпадъци получаваш цветя или фиданки ако се включиш в кампанията „По-чист, по-
зелен и цветен Пазарджик – 2016“ 
 

Линк: http://www.videlinabg.com/index/fullnews/newsId/30875 
 

 
 

Текст: За втора поредна година Община Пазарджик ще организира кампанията „По-чист, по-зелен и 
цветен Пазарджик - 2016”, съобщават от общинска администрация. Събитието е предвидено за 16 април 
/събота/ от 9:00 до 14:30 часа. Всички заинтересовани ще имат възможността да предадат отпадъци от 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /включително едрогабаритно/, хартия, 
пластмаса, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори. Срещу предаден отпадък всеки ще може 
да получи цветя, декоративни храсти или дървета.  
За целта ще бъдат обособени 6 пункта на територията на града:  
- Пресечката на ул. „Цанко Церковски” и ул. „Петър Бонев”;  
- Пресечката на ул. „Стоян Василев” и ул. „Кочо Честименски” – до входа на ЕГ „Бертолт Брехт”  
- Пресечката на ул. „Пловдивска” с ул. „Стефан Караджа” – зад аптеката;  
- Ул. „Патриарх Евтимий” - до ЦДГ „Дъга”;  
- Ул. „Панайот Волов” - до СОУ „Любен Каравелов”;  
- Пресечката на ул. „Александър Стамболийски” и ул. „Славянска”.  
На упоменатите по-горе места ще бъдат разположени цветни контейнери за хартия, пластмаса и 
стъкло, контейнер тип „Бобър” за битов отпадък и автомобили за едрогабаритни отпадъци и излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване. Община Пазарджик ще осигури 4 500 бр. цветя и 
100 броя млади фиданки. 
 
 
Източник: inter-view.info 
 

Заглавие: Опасните отпадъци – правилно и безопасно транспортиране 
Опасните отпадъци са неизменна част от живота на развитото общество.  
 

Линк: http://www.inter-view.info/2016/04/opasni-otpaduci-transportirane.html 
 

 
 

Текст: Генерират се ежедневно от милиони фирми и домакинства, които дори не подозират за 
опастността, криеща се в тях. Регулациите за депонирането, транспортирането и обезвреждането на 
опасните отпадъци в различните държави се определят от съответните за тях законодателства, като в 
повечето развити страни общата цел за обезопасяването и правилното им изхвърляне, се припокрива. 

http://www.inter-view.info/2016/04/opasni-otpaduci-transportirane.html
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Какво всъщност са опасните отпадъци и как се транспортират те? 
Транспортиране на опасни отпадъци. 
Транспортирането и депонирането на гореспоменатите групи опасни отпадъци, трябва да се извършва по 
указаният в регулациите за дадената държава метод. Общите критерии при транспортирането от фирми, 
специализирани за целта,  са следните:  
1.     Фирмите трябва да са регистрирани и лицензирани за съответната дейност към местното 
министерство на околната среда.  
2.     Техниката, с която ще превозват отпадъците, трябва да отговаря на стандартите за сигурност и 
безопасно транспортиране. Цялата отговорност за състоянието на опасните отпадъци и запазването им в 
цялостен вид, се поема от техните превозвачи - от натоварването им до депонирането на указаните за тях 
места.  
3.     Превозвачите на опасни отпадъци имат задължението да разпознаят вида на опасния отпадък, който 
ще превозват, според гореспоменатата класификация. След като видът на отпадъка е разпознат, трябва 
да осигурят безаварийното му и цялостно превозване до депата, предназначени за съхранение, 
унищожение или обезвреждане.  
4.     Когато се превозват опасни отпадъци от различни категории, критериите за превозването на всеки 
един от тях трябва да бъдат изпълнени. 
Правилното и безопасно изхвърляне на опасните отпадъци е наложително и жизненоважно.   
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: 20 места са определени за почистване в района на Шуменското плато 
 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100680095/20-mesta-sa-opredeleni-za-pochistvane 
 

 
 

Текст: Пролетното почистване на Шумен започна през миналата седмица с подрязване на дървета, 
отбеляза днес зам.-кметът по „Строителство и екология” Боян Тодоров. Общинските фирми изнасят 
строителни отпадъци и почистват определените им райони. В акцията са се включили и частни фирми, 
които почистват прилежащите им пространствата. Днес се почиства районът от „ВиК - Шумен” до 
Паметник „Създатели на българската държава”. На 16 април от 9:00 до 15:00 ч. в двора на бившето Пето 
основно училище ще има контейнер за излезли от употреба електроуреди, а стари гуми ще се събират на 
площадката източно от Градския стадион. Общинската администрация ще се включи в общоградското 
пролетно почистване тази събота по райони, каза още зам.-кметът Боян Тодоров. Кметовете и кметските 
наместници ще организират и почистването по селата. 
20 места са определени за почистване от ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство“ в района на 
Шуменското плато: 
  1. По пътя към паметник „1300 години България” на около 100 метра преди чешмата – смесени 
отпадъци. 
  2..По пътя към паметник „1300 години България” да чешмата – гуми. 
  3. По пътя към паметник „1300 години България” след чешмата първа отбивка  - смесени отпадъци. 
  4. Заслон „Теменуга” – строителни отпадъци и да се направи уборка. 
  5. От „Шуменска крепост” по пътя към бирена фабрика големият завой – смесени отпадъци. 

http://www.otpadaci.top/
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  6. От „Стария град” по пътя за с. Новосел, отбивка за общинска вила  - смесени отпадъци. 
  7. От кръстовището за „Стария град” по пътя за с. Новосел  - смесени отпадъци. 
  8. От отбивката за с. Кочово до територията на Община Велики Преслав на 9 места – смесени отпадъци в 
голямо количество. 
9. От пътя за с.Лозево към приют за душевно болни на около 30 метра от приюта – смесени отпадъци.   
  10. От пътя за с.Лозево след приют за душевно болни има маркировка на дърво непосредствено до пътя 
– табела с надпис „202 отдел”- голямо сметище със  смесени отпадъци.   
  11. По ул. „Лозевско шосе” към с.Лозево до първият мост -  смесени отпадъци. 
  12. По ул. „Лозевско шосе” към с.Лозево отбивка към „Скаутски лагер” от двете страни на пътя – смесени 
отпадъци.   
  13. Участъка от вила „Пазачница” до ресторант „Стъклото” след рали „Валерий Великов” – за уборка. 
  14. На ул. „Лозевско шосе” срещу обществена чешма № 2 - смесени отпадъци. 
  15. На ул. „Лозевско шосе” до бивша механа „Трифон Зарезан” - смесени отпадъци. 
  16. На ул. „Стара планина” източно от № 80 , блок 8 много голямо сметище - смесени отпадъци. 
  17. В кв. „Боян Българанов” преди отбивката за старческия дом - смесени отпадъци. 
  18. На кръстовището на ул. „Стара планина” с ул. „Средна гора” - смесени отпадъци. 
  19. От ул. „Стара планина” към ул. „Средна гора” в тревни площи - смесени отпадъци. 
  20. На кръстовището на ул. „Лайош Кошут” с ул. „Цар Иван Александър” до казаните за смет - смесени 
отпадъци. 
 
 
Източник: glashatai.com 
 

Заглавие: Перничани ще събират разделно отпадъците си, кофите ще се мият, а строителните отпадъци 
ще се изхвърлят на депо 
 

Линк: http://glashatai.com/article/4746-pernichani-shte-sybirat-razdelno-otpadycite-si-kof 
 

 
 

Текст: Наредба за управление на отпадъците залага на разделното събиране на боклука беше приета на 
заседанието на общинските съветници вчера. Според документа боклукчийските съдове ще се 
поддържат в добро техническо състояние и естетичен вид. Те ще бъдат мити и дезинфекцирани от 
средата на май до средата на октомври. 
Строителните отпадъци ще бъдат изхвърляни само на депо, решиха след дебати местните законотворци. 
За целта ще трябва да бъде получено специално разрешение, струващо 50 лева. Спор в залата се разгоря 
около предложението  гражданите да не плащат при депониране на строителни отпадъци, когато те не са 
повече от 1 куб. метър и/ или 1 тон. То беше отхвърлено. 
Наредбата предвижда организирано извозване на стари мебели. В определени дни гражданите ще могат 
да ги оставят до съдовете за смет. 
Наредбата предвижда глоби от 100 до 1000 лв. за граждани, които изхвърлят отпадъци на неразрешени 
места и извън съдовете за смет. Същата ще бъде и санкцията за тези, които не предават излезли от 
употреба МПС-та на площадки за съхраняване или в центровете за разкомплектоване.   
 
 
Източник: balkanec.bg 

http://glashatai.com/article/4746-pernichani-shte-sybirat-razdelno-otpadycite-si-kof
http://glashatai.com/article/4746-pernichani-shte-sybirat-razdelno-otpadycite-si-kof
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Заглавие: Пролетното почистване в Община Ботевград започва на 16 април 
 

Линк: http://balkanec.bg/proletnoto-pochistvane-v-obshtina-botevgrad-zapochva-na-16-april-30227.html 
 

 
 

Текст: Уважаеми съграждани, 
Пролетното почистване в Община Ботевград ще се проведе от 16 април (събота) до 22 април (петък) под 
мотото: „Заедно за по-чист и зелен Ботевград". 
Целта на кампанията е да обединим усилията си в почистването и поддържането на чистотата на нашата 
община, за да стане тя още по-красива и приветлива. Затова призоваваме всички ръководители на 
предприятия, учреждения и фирми да организират своите служители за участие в инициативата, като 
почистят прилежащите си територии. Призоваваме също и живеещите в жилищните блокове и къщи да 
почистят около тях и да оформят зелените пространства и прилежащите тротоари. 
Община Ботевград ще подсигури на всички желаещи да се включат полиетиленови торби и ръкавици, 
които ще се раздават на партерния етаж в сградата на общината. 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. 
Моля всички, които тази година ще подкрепят инициативата за почистване на общината, 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; 
- рециклируемите отпадъци: пластмаса, хартия, картон, стъкло и метали да се събират 
разделно и да се поставят в цветните контейнери от системата за разделно събиране на 
отпадъци 
- строителни отпадъци да не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци 
- кастренето и орязването на клони да не се извършва безконтролно - за съдействие 
предварително уведомете в Община Ботевград или съответното кметство къде се налага 
това 
- да се избягва паркирането на МПС пред или в близост до контейнерите за битови 
отпадъци.  
Община Ботевград ще осигури извозването на всички събрани по време на почистването отпадъци, като 
за целта е необходимо да се сигнализира на телефон: 0878761527. 
Иван Гавалюгов 
Кмет на община Ботевград 
 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Акция “Сливи за смет“ за чистофайници ще има в събота в Пазарджик 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/42127-%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B7%D0%B0-
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%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-
%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-
%D0%B2-%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA/ 
 

 
 

Текст: В събота започва кампанията“ Сливи за смет“ в Пазарджик, по време на която на 6 възлови 
кръстовища в града ще се приемат отпадъци-излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, хартия, пластмаса, стъкло, батерии и акумулатори. Всеки, който предаде отпадъци, ще 
получи цветя, декоративни храсти или дървета, подарък от местната община, като за целта са осигурени 
4500 броя цветя и 100 млади фиданки за най-усърдните чистофайници. На определените места ще бъдат 
разположени цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло; контейнер тип „Бобър” за битов отпадък 
и автомобили за едрогабаритни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 
Кметът на община Пазарджик Тодор Попов награди с 200 лв. две жени от ул.“Ангел Кънчев“ в областния 
град, които са се погрижили за цветята и поддържането на градинка в междублоковото пространство. 
Минка Петрова и Лиляна Божкова освен паричната премия за красиво подредения парк получиха и 
грамоти за грижите си. С награда от пресконференцията на градоначалника си тръгна и Росица Гечева, 
домоуправител на жилищната сграда на ул.“Климент Охридски“ № 20. Искаме да благодарим от името на 
общинската администрация и лично от свое име, защото не ни е безразлично как изглежда градът ни, 
заяви кметът Попов.  
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Пловдив: До 20 000 лева глоба за нарушение ще бъде наложена на собственика на сметището 
в Първенец заради приемане на неразрешени отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/04/12/2223362/plovdiv-do-20-000-leva-globa-za-
narushenie-shte-bade-nalozhena-na-sobstvenika-na-smetishteto-v-parvenets-zaradi-priemane-na-
nerazresheni-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: До 20 000 лева глоба за нарушение на Закона за управление на отпадъците ще бъде наложена на 
собственика на сметището в Първенец, заради приемане на неразрешени отпадъци. Това съобщи за 
Радио “Фокус” - Пловдив доцент Стефан Шилев, директор на РИОСВ - Пловдив. По думите му, до 
миналата година в землището на село Първенец е функционирало депо в стара изчерпана баластриера. 
"След изтичане на разрешителното за дейност на депото, беше отказано продължаване на това 
разрешително, тъй като то не отговаря на изискванията. В съответствие със Закона за управление на 
отпадъците, след изтичане на разрешителното то не може да се поднови, а трябва да се прекрати. 
Съответно фирмата, която го експлоатира, подаде документи за издаване на разрешително за 
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извършване на дейности на площадката, тоест за разрушаване и оползотворяване на строителни 
отпадъци с временно съхранение", обясни Шилев. Той добави, че през месец март е извършена проверка 
от служителите на РИОСВ - Пловдив, с която е било установено, че се приемат отпадъци, които са 
различни от разрешените и предварително обявените. "Фирмата е извършвала дейност с разрешение, но 
за определен вид отпадъци, а те са приеън разрешените. Поради това ще им бъде съставен акт за 
административно нарушение, след което ще се омали извпредели на каква сума ще бъде наказателното 
постановление", каза още Шилев. По думите му, няма причина да бъде прекратено разрешителното им 
за действие, като фирмата ще бъде само санкционирана. 
 
 
Източник: tvsatcom.bg 
 

Заглавие: Няма констатирани сметища в речните корита в асеновградско при проверката на РИОСВ 
 

Линк: http://www.tvsatcom.bg/news/item/10535-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-
%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D
0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2 
 

 
 

Текст: Не са констатирани нерегламентирани сметища в коритата на реките в община Асеновград, каза 
на брифинг кметът д-р Емил Караиванов. Знаете, че редовно ги почистваме, допълни той. 
Проверките бяха по разпореждане на Министерството на околната среда и водите. От Регионалната 
инспекция по околна среда в Пловдив дадоха предписание на всички кметове на общини в Пловдивска 
област, с което ги задължиха да  извършат цялостен обход на речните легла и прилежащите територии в 
срок до 14.03.2016 г.. На проверка за нерегламентирани сметища беше проверена и р. Чая. След този 
срок експерти от екоинспекцията са извършили проверки на място. 
При наличие на установени замърсявания с битови или строителни отпадъци, кметовете са задължени 
също да почистят тези зони и да вземат мерки за недопускане на нови такива.  
От 1 400 до 4 000 лева е глобата за кмет на населено място, ако не извърши контрол по управление на 
отпадъците в речните легла и прилежащите територии. По-високи са глобите за невземане на мерки за 
предотвратяване на изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, като по този начин се 
създават нерегламентирани сметища. Глобата за кметовете в този случай е от 3 000 до 10 000 лева. 
 
 
Източник: gabrovonews.bg 
 

Заглавие: Пролетното почистване в Габрово от 11 до 17 април 
 

Линк: http://www.gabrovonews.bg/news/100402/ 
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Текст: Община Габрово организира пролетно почистване от 11 до 17 април, информираха от 
администрацията на кмета. Ще се чистят междублокови пространства, обществени паркинги, паркове, 
градинки, детски и спортни площадки, нерегламентирани сметища на територията на общината. 
От Общината заявяват: 
„За района, който ще почиствате, ни информирайте на тел. 0700 144 10 или 066/818 437. Екипи на ОП 
„Благоустрояване“ ще извозят заявените от вас събрани отпадъци, оставени във или до съдовете за смет. 
Моля, спазвайте принципите на разделното събиране! 
Хартия, пластмаса, метал и стъкло – в жълтия контейнер или в чували до съдовете за смет. 
Клони и треви – в снопове и чували до съдовете за смет. 
Мебели и друг едрогабаритен отпадък – оставете до съдовете за смет и се уверете, че не пречат на 
преминаващите. Не забравяйте да ни информирате на посочените по-горе телефони, за да ги извозим 
възможно най-бързо. 
Остарялото електрическо оборудване ще бъде взето от дома ви и извозено безплатно. За заявки тел. 0800 
14 100 или 0885 77 00 41. 
Батерии и акумулатори – в най-близкия магазин или автосервиз, разполагащ със специални съдове за 
батерии. 
Строителни отпадъци от бита – само по предварителна заявка на тел. 066/818 437″. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Над 4000 доброволци се включиха досега в пролетното почистване на София 
 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100680287?forceFullVersion=1 
 

 
 

Текст: 4300 доброволци са се включили досега в кампанията за пролетно почистване на София, 
организирана от Столичната община.     
Досега са извозени 1967 тона едрогабаритни отпадъци от нерегламентирани сметища и над 275 тона 
отпадъци от райони. Извозени са и 35 тона зелени отпадъци. Засадени са 1090 броя дървета, цветя и 
храсти. Извършено е и почистване на междублокови пространства и градинки.    
Изпълнени са и дейности по миене на улици.  
На 15 април се предвижда залесяване на дървета покрай пътя Кумарица – Доброславци в район Нови 
Искър. Ученици от НГДЕК ще участват в засаждането на брези в парка „Врана“. 
 
 
Източник: shumen.topnovini.bg 
 

http://bnr.bg/sofia/post/100680287?forceFullVersion=1
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Заглавие: Отмениха глоба, наложена на Румен Панайотов заради замърсени речни корита 
 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/700533 
 

 
 

Текст: Районен съд - Нови пазар отмени глоба от 3000 лв. на бившия новопазарски кмет Румен 
Панайотов. 
Екскметът е получил санкцията като физическо лице, след като експертите на Регионална инспекция по 
околна среда и води (РИОСВ) - Шумен са установили незаконни сметища и замърсявания с отпадъци, 
изхвърлени по дерета, които преминават през три населени места в община Нови пазар. 
Актът е връчен на Румен Панайотов, а бившият градоначалник на Нови пазар е депозирал жалба срещу 
него. 
След като се запознали с казуса магистратите в Нови пазар отменили наложеното наказание на бившия 
кмет като незаконосъобразно. 
От мотивите, с които е взето решението, става ясно, че няма яснота дали кметът на Нови пазар е бил 
потърсен по време на проверките и дали някое длъжностно лице е присъствало на тях, както е по закон. 
Самият констативен протокол от проверката пък бил съставен на части в отделните населени места, което 
според магистратите е недопустимо. 
Съдът намира, че не е установено по категоричен начин бившият общински кмет да е извършил 
нарушение, тъй като чрез издаването на тези указания до кметовете той е положил необходимите усилия 
да организира почистване на образуваните незаконни сметища. 
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Шумен. 
 
 
Източник: kanal6.bg 
 

Заглавие: Трима малолетни откраднали покъщнина, в групата - момче на 11 
 

Линк: http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/17335-
%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-11 
 

 
 

Текст: Три малолетни момчета са задържани за извършена домова кражба в новозагорското село 
Еленово. В периода 20-26 март три момчета на 14,13 и 11 години от същото село са проникнали в имот, 
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собственост на 55-годишна жена от град Нова Загора и са извършили кражба на покъщнина и 300 м. 
външна ел. инсталация на помещение към имота. Тримата са направили пълни самопризнания и са 
върнали част от откраднатите вещи. 
Две взломни кражби разследват служители на РУ-Нова Загора след подадени заявление от собствениците 
на 11 април. От две помощни постройки в имот, собственост на 80-годишна жена, неизвестен извършител 
е откраднал косачка за трева, настолен циркуляр за рязане на дърва, зимнина и други домашни вещи. 
Щетата е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство. За времето  29 март – 11 
април неизвестен извършител е проникнал в имота на 66-годишен мъж в село Коньово и е извършил 
кражба на телевизор,   медни съдове, медна пръскачка и около 200 метра захранващи ел. кабели. 
Извършителят е проникнал в къщата, след като е взломил катинарите на избено и помощно помещение. 
Щетата е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.  
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