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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева участва в заседание на министрите по околна среда в ЕС 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4240 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва днес в неформалното 
заседание на министрите по околна среда на ЕС в Амстердам. На съвместна сесия в рамките на форума 
министрите на екологията и транспорта обсъждат бъдещата политика и възможностите за екологизиране 
на транспортния сектор и намаляване на вредните емисии от конвенционалните превозни средства. 
Иновациите в областта на автомобилните технологии са една от предстоящите стъпки за преминаване 
към  нисковъглероден транспорт до 2030 г. 
Министър Василева посочи за пример инициативата,  стартирала в края на март в нашата страна за 
насърчаване използването на електромобили, които щадят природата. Министерският съвет прие да 
бъдат предоставени 1 млн. лв. чрез Националния доверителен екофонд за изпълнение на проекти за 
насърчаване използването на електрически и хибридни превозни средства в рамките на 
Инвестиционната програма за климата. 
 
 
Източник: lukovit-news.com 
 

Заглавие: Два проекта в общината ще бъдат финансирани по ПУДООС 
 

Линк: http://lukovit-news.com/dva-proekta-v-obshhinata-shhe-bdat-finansirani-po-pudoos.html 
 

 
 

Текст: Два проекта в община Луковит ще бъдат финансирани по Националната кампания „Чиста околна 
среда – 2016 г“, инициирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда и Министерството на околната среда и водите. Комисията за оценка на проекти, разработени от 
общини и кметства, училища, ОДК и детски градини, в рамките на кампанията е разгледала 2655 проекта 
в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“ . Предложени са да 
бъдат финансирани 234 проекта на общини и кметства със средства в размер до 10 000 лева, 127 на 
училища и ОДК , 115 на детски градини със средства в размер до 5000 лева. 
Първият проект е на кметство Румянцево за благоустройване на зона за отдих в селото. 
Вторият е на ЦДГ „Звънче“, Луковит. Той е под името „Под големите дървета“. 
 
 
Източник: citybuild.bg 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4240
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Заглавие: 476 проекта ще бъдат финансирани в кампанията "Чиста околна среда" 
 

Линк: http://citybuild.bg/news/proekta-bydat-finansirani/31758 
 

 
 

Текст: Сред тях са зелени и детски кътове, зони за отдих, писта за конни надбягвания, еко дворове и 
други. 
Комисия от МОСВ разгледа  2655 проекта, разработени от общини и кметства, училища, ОДК и детски 
градини, в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2016 г.” Комисията предложи да 
бъдат финансирани 234 проекта на общини и кметства със средства в размер до 10 000 лева, 127 на 
училища и ОДК, 115 на детски градини със средства в размер до 5000 лева. 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: РИОСВ – Хасково организира Регионален ученически фотоконкурс 
 

Линк: http://agro.bg/news/article58434.html 
 

 
 

Текст: По повод Деня на Земята 22 април, РИОСВ – Хасково организира Регионален ученически 
фотоконкурс на тема „Природата и аз”. На 20 април от 14:30 ч. във фоайето на Младежкия център в 
Хасково ще бъде открита изложба с всички участващи в конкурса фотографии. Тогава ще бъдат раздадени 
грамотите и наградите на победителите. Фотоизложбата ще е отворена за посещения от 20 до 22 април 
включително. Екоинспекцията покани общини, училища, детски градини, фирми и отделните граждани на 
територията си,  да се включат в кампанията по засаждане на дръвчета, като най-активните ще получат 
грамоти. За поредна година Община Кърджали ще организира за жителите и гостите на града 
традиционните Дни на Земята. 
На 22 април отбелязваме Деня на Земята, който тази година ще премине под мотото „Дърветата на 
планетата Земя. Нека ги засадим.” Всеки жител на планетата може, да помогне в постигането на една от 
най-амбициозните цели – да бъдат засадени 7, 8 милиарда дървета. Инициативата ще окаже важно 
въздействие и ще допринесе за по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички. 
Защо дървета? Те помагат в борбата с изменението на климата, абсорбират излишния въглероден 
диоксид от атмосферата. В рамките на една година около 4 дка залесени дървета абсорбират 
количеството въглероден диоксид, отделен от автомобил, изминал 26 000 мили (~ 42 000 км). Дърветата 
ни помагат да дишаме чист въздух – поглъщат миризмите и вредните газове (азотни оксиди, амоняк, 
серен диоксид и озон) и филтрират фините прахови частици от въздуха, като ги прикрепят по листата и 
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кората си. Дърветата помагат за дългосрочна икономическа и екологична устойчивост, осигурявайки 
храна, енергия и доходи на хората. 
За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът е 
обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Денят на Земята има 
за цел да обедини и вдъхнови хората да се грижат по-добре за околната среда и е повод всеки човек да 
допринесе възможно най-много в своята общност. На този ден правителства, бизнес компании, 
неправителствени организации и хора по целия свят се обединяват с обща отговорност за запазване на 
планетата. 
 
 
Източник: agrotv.bg 
 

Заглавие: Старите складове за пестициди във Враца - бомба със закъснител 
Обектите са включени в програмата по почвен мониторинг 
 

Линк: http://www.agrotv.bg/p_6677Starite-skladove-za-pesticidi-vyv-Vraca---bomba-sys-zakysnitel.html 
 

 
 

Текст: Зората на демокрацията. 1990 година. Тонове хербициди и фунгициди с изтекъл срок на годност се 
съхраняват в някогашните ТКЗС-та. Държавата решава да събере всички тези опасни препарати в 
специално обособени за целта места. Така в страната се обособяват двата най-големи склада за 
пестициди с изтекъл срок на годност. Единият е в Стара Загора, другият е край Враца.  
По данни на РИОСВ-Враца пестицидите се съхраняват при условия, които не допускат замърсяване на 
околната среда. Обектите са включени в програмата по почвен мониторинг – ІІІ ниво – локални почвени 
замърсявания  на Национална система за мониторинг на околната среда и се проверяват ежегодно. 
Контролът се осъществява съвместно от експерти на екоинспекцията във Враца с представители на 
РСПБЗН - Враца и общините, в които има разположени такива складове, за което се изготвят протоколи. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: ТЕЦ "Бобов дол" отнесе глоба за изключен датчик 
Централата трябва да плати 10 000 лева 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/tec-bobov-dol-otnese-globa-za-izkluchen-datchik-69965.html 
 

 
 

http://www.agrotv.bg/p_6677Starite-skladove-za-pesticidi-vyv-Vraca---bomba-sys-zakysnitel.html
http://www.kmeta.bg/tec-bobov-dol-otnese-globa-za-izkluchen-datchik-69965.html
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Текст: 10 000 лева глоба ще плати ТЕЦ "Бобов дол" по наказателно постановление, издадено 
от РИОСВ заради изключено измервателно устройство за излъчваните вредни емисии от един от 
комините на централата. Това постанови административният съд в Кюстендил.  
При проверка на 5 август 2014г. на място инспекторите установили, че емисиите на блок №1 се изпускат, 
без да се извършва задължителният непрекъснат мониторинг. Дружеството изключило автоматичната 
измервателна система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в 
отпадъчните газове. По този начин, стойностите на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух, 
не могат да се отчетат.  
Наказателното постановление е за 15 хил. лева. След обжалване съдебният състав го намалява на 10 хил. 
лева - решението е окончателно. 
Нормите за вредни емисии при работата на един или едновременно на двата блока на ТЕЦ "Бобов дол" 
са силно редуцирани от началото на 2016 год. - такива са нормативите, 
казаха екоинспектори. Допустимата норма за запрашеност например е до 20 милиграма на куб. метър 
въздух, на серен диоксид - до 200 милиграма в куб. м. въздух, 200 милиграма за въглероден окис, 
150 млгр. в куб. м въздух за азотни окиси.  
В централата се изготвя ежедневен протокол по измерваните стойности, прави се и месечен, както и 
годишен доклад, който се изпраща в РИОСВ за оценка и одобрение. Досега не са констатирани завишени 
вредни емисии по нито един показател за последните месеци, казаха инспектори.  
Докато допреди 5 години ТЕЦ-Бобов дол работел с около 150 млгр. запрашаемост в куб. метър въздух. 
Тогава работел с 3-те 210 мегаватови блока, на пълна мощност. След изграждането на 
двете серооичстващи инсталации показателят е спаднал над 10 пъти, сочат ежедневните 
замервания, казаха от РИОСВ. 
Наскоро от централата обявиха, че от 1 май т.г. ще използват алтернативно гориво - боклук, преработен в 
завода за отпадъци в столицата. Ще се изгарят по около 96 хил. тона годишно, 0,5 % 
от използваното гориво. Горенето на отпадъците ще е напълно безвредно, гарантира изпълнителният 
директор инж. Емил Христов. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Българската асоциация по рециклиране подкрепя предложенията за промени в НК, засягащи 
наказания за собствениците на незаконни пунктове за скрап 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1315778 
 

 
 

Текст: Българската асоциация по рециклиране /БАР/ подкрепя предложенията за промени в 
Наказателния кодекс /НК/ за глоба до 30 000 лв. и затвор за собствениците на незаконни пунктове за 
скрап и лишаване от свобода от една до 10 години за кражба на кабели, електропроводи, релси, пътни 
знаци и капаци на шахти, съобщ... 
 
 
Източник: infostock.bg 
 

Заглавие: 30 000 глоба и затвор за собствениците на незаконни пунктове за скрап 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/74998-30-000-globa-i-zatvor-za-sobstvenitsite-
na-nezakonni-punktove-za-skrap 
 

 
 

Текст: Българска асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя напълно внесения в Народното Събрание 
проектозакон за промени в Наказателния кодекс, тъй като бизнесът настоява от дълги години за подобни 
ефективни промени.  
Според разпространена до медиите позиция от браншовата организация, проектът е фокусиран върху 
санкциите за незаконната търговия с метали и кражбите на метални елементи от инфраструктурата. БАР 
предлага на народните представители да одобрят предложените: 
- Наказание лишаване от свобода от 1 до 10 години за кражба на кабели, електропроводи, елементи на 
съобщителната инфраструктура, уредби на електропреносната или топлопреносната мрежа, части от 
подвижния железопътен състав или пристанищни съоръжения, включително и сигнализационни 
съоръжения, пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, металосъдържащи части от паметници и 
др. 
- Когато деянието е довело до телесна повреда, то предвиденото наказание да бъде лишаване от свобода 
от 5 до 15 години. Ако пък е причинило смърт - затворът да бъде от 10 до 20 години или доживотен 
затвор. 
Вносителите предвиждат тези наказания да бъдат описани подробно в член 195, алинея 1, точка 11 на 
Наказателния кодекс. 
За незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, без физическото лице 
или фирмата да притежават регистрация или разрешение по закон, трябва да се носи наказателна 
отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5000 лв. до 30000 лв. 
Българска асоциация по рециклиране многократно е изтъквала необходимостта от работещи текстове в 
Наказателния кодекс заради зачестилите случаи на кражби на метали и посегателствата над 
инфраструктурните съоръжения в енергетиката, транспорта, комуникациите и др. през последните 
години. 
Тези деяния не само засягат обществения интерес, но в повечето случаи липсата на пътни знаци, релси, 
кабели, електричество, реално застрашават живота и здравето на хората, причиняват имуществени и 
неимуществени вреди на много голям кръг от граждани, а освен това нанасят щети за стотици милиони 
годишно на държавни и частни компании в сферата на електроснабдяването, транспортната 
инфраструктура, топлофикациите, както и на фирмите за търговия с метали. Все по-често кражбата на 
метали и посегателствата над инфраструктурата имат трансграничен характер и засягат повече от една 
държава. 
Българска асоциация по рециклиране отбелязва с все по-голяма тревога тенденцията за намаляване на 
площадките за скрап, които работят на светло и изпълняват тежките изисквания на закона, за сметка на 
увеличаването на онези, които са в сивия сектор и функционират незаконно или като автоморга, само 
чрез разрешение за събиране на пластмаса и хартия или както е в повечето случаи - абсолютно нелегално 
и без никакво разрешение. 
Според данните на МВР кражбите на метали намаляват в резултат на доброто сътрудничество между 
частния сектор, обществеността и институциите, но това не означава, че посегателствата и оттам - 
разрастването на нелегалните пунктове за скрап, не продължават. Затова Българска асоциация по 
рециклиране настоява за по-голямо взаимодействие между институциите и засилена наказателна 
отговорност, която да служи като превенция срещу кражбите и сивата зона в рециклиращия бизнес. 
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Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Бизнесът предлага по-тежки санкции за незаконните пунктове за скрап 
Депутати са внесли в края на март предложения за промени в Наказателния кодекс заради 
кражбите на метална инфраструктура 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-predlaga-po-tejki-sankcii-za-
nezakonnite-punktove-za-skrap-215106/ 
 

 
 

Текст: Асоциацията по рециклиране настоява за увеличаване на санкциите и наказанията за незаконните 
пунктове за скрап и кражба на кабели и релси, съобщават от организацията. 
Асоциацията приветства промените в Наказателния кодекс, които са внесени за обсъждане в Народното 
събрание, но предлага още по-високи глоби и ефективни присъди. 
Поправките са предложени от депутата от АБВ Кирил Цочев и група народни представители. Те са 
внесени в деловодството на парламента на 31 март. С тях се криминализира кражбата на кабели, 
електропроводници, елементи на съобщителната инфраструктура, електроразпределителната и 
топлоразпределителната мрежа. 
За незаконните пунктове за скрап се предлага наказание лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 
30 хил. лева. При рецидив се предвижда затвор от две до десет години и глоба от 10 хил. до 16 хил. лева. 
Асоциацията по рециклиране предлага кражбата на кабели, електропроводи, елементи на 
съобщителната инфраструктура, уредби на електропреносната или топлопреносната мрежа, части от 
подвижния железопътен състав или пристанищни съоръжения, пътни знаци, мантинели, метални капаци 
от шахти, металосъдържащи части от паметници и други да се наказва със затвор от 1 до 10 години. 
Ако деянието е довело до телесна повреда, то предвиденото наказание да бъде лишаване от свобода от 
5 до 15 години, настояват от организацията. Ако пък е причинило смърт – затворът да бъде от 10 до 20 
години или доживотен, посочва се в съобщението. 
За незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без регистрация или 
разрешение по закон бизнесът иска да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 
5 години и глоба от 5 хил. лв. до 30 хил. лева. 
 
 
Източник: poligraff.net 
 

Заглавие: 450 бургаски първолаци ще се включат в "Бургас рециклира" 2016  
 

Линк: http://www.poligraff.net/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/450-
%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%B2-
%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0-2016/32466 
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Текст: За трета поредна година ще се проведе кампанията “Бургас рециклира”. През 2016-а инициативата 
ще бъде още по-мащабна. В нея ще се включат 5 училища, над 40 доброволци и повече от 450 
първолаци.”Бургас рециклира” стартира тази седмица и ще продължи един месец.  
Целта на инициативата е създаване на интерес и култура към опазване на околната среда у 
подрастващите, както и навици за разделно събиране на отпадъците. Предвиден е благотворителен 
аспект, който учи децата на съпричастност. В събитията ще се включат училищата ОУ ‘’Васил Априлов’‘, 
СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ ‘’Св. Климент Охридски’‘, ОУ ‘’Св. Княз Борис І’’ и НУМСИ “Проф. 
Панчо Владигеров”.  
Програмата е предназначена за три учебни часа и включва запознаване с целите и ползите от 
рециклирането и информация как то се изпълнява, а също и много игри и състезания с практическо 
приложение на знанията, както и алтернативни варианти за реализация на отпадъчните материали. 
Децата ще бъдат запознати и с благотворителността, под формата на събиране на празни пластмасови 
капачки.  
Последното събитие ще се проведе на открито, в средата на месец май. Поканени са всички малки 
участници заедно с родителите си, за да почистят заедно с организаторите някоя от близко 
разположените градинки или плажове. Точното място предстои да се уточни. 
Организатори на инициативата са Сдружение “Хамалогика” и Център за иновативно обучение 
“Френе”, със съдействието на Община Бургас и ЕкоПак. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Нерегламентирани сметища в село Момчиловци няма, но има зони, където някои 
продължават да изхвърлят отпадъци, въпреки издадената заповед от кмета 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/04/14/2224612/smolyan-nereglamentirani-smetishta-v-selo-
momchilovtsi-nyama-no-ima-zoni-kadeto-nyakoi-prodalzhavat-da-izhvarlyat-otpadatsi-vapreki-izdadenata-
zapoved-ot-kmeta.html 
 

 
 

Текст: Нерегламентирани сметища в село Момчиловци няма, но има зони, където някои продължават да 
изхвърлят отпадъци. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян Сийка Суркова – кмет на населеното място. „Не 
можем да се преборим с това хората да не изхвърлят отпадъците си там и въпреки заповедта, която съм 
издала, продължава изхвърлянето на отпадъци в тези определени зони”, каза Суркова. По думите й, е 
трудно да се санкционира нарушителят, защото за да се наложи глоба трябва на място да се хване, а 
никой кмет няма възможност да дежури на места, където има изхвърлени отпадъци. Суркова обясни, че с 
тази инициатива „Сливи за смет”, която организират в село Момчиловци на 16 и 17 април, ще изчистят 
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тези места и оттук нататък ще разчита на съвестта на хората. „Нека си изчистим селото и нека да спрем да 
изхвърляме отпадъци там, където не е регламентирано да се случва това”, апелира Сийка Суркова. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Община Кочериново търси кой да извозва твърдите битови отпадъци 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1567813 
 

 
 

Текст: Община Кочериново обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез провеждане на 
открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Сметосъбиране и 
сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново и 
депонирането им на общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Айдере" с. Бараково, община 
Кочериново". 
Информация за обществената поръчка може да бъде открита и на официалния интернет портал на 
община Кочериново http://www.ob-kocherinovo.bg/ 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Пернишкият административен съд отмени по-високата такса "Битови отпадъци" 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1315773 
 

 
 

Текст: Пернишкият административен съд отмени изцяло решението на Общинския съвет, с което е 
приета и одобрена план-сметката за 2016 г. и е определен по-висок размер на таксата "Битови 
отпадъци"г. Според съда решението на пернишките общинари е немотивирано и неотговарящо на 
изискванията за форма. 
Таксата за смет за 2016 г. бе повишена от 1,80 на 2,25 промила за граждани, а за фирми - от 6,5 на 7 
промила. Стойността на план-сметката бе увеличена с 1 600 000 лв. спрямо 2015 г., достигайки 8 920 808 
лева. 
Жалби срещу решението за по-високата такса внесоха седем физически и юридически лица. Към тях 
съдът присъедини още 37. 
Решението на Административния съд в Перник не е окончателно и подлежи на касационно обжалване 
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. 
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Източник: silistra.bg 
 

Заглавие: Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра 
 

Линк: http://www.silistra.bg/news.php?id=3665 
 

 
 

Текст: В изпълнение на чл. 25, ал. 3 от Закон за управление на отпадъците, днес се проведе общо 
събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра. Дневният ред на 
заседанието бе: 
1. Избор на председател на Общото събрание; 
Избран бе д-р Юлиян Найденов- кмет на община Силистра. 
2 Отчет на напредъка по взети Решения от последното общо събрание представи Теодор Великов - 
експерт от Дирекция "Устройство на територията". 
3. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница - гр. Силистра - част от регионалната система 
за управление на отпадъците на територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания 
оператор в т.ч:  
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо - Силистра за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.; 
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. 
месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване 
и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.  
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за 
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци от тяхното законово въвеждане през 2011 г. 
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г.за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци.  
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото. 
4. Финансиране на дейности свързани с изготвянето на морфологични анализи на отпадъците на 
общините и програми за управление на отпадъците, чрез разходване на част от натрупаните отчисления 
по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. 
 
 
Източник: plovdiv24.bg 
 

Заглавие: "Чистота" ще извозва строителните отпадъци и през почивните дни 
 

Линк: http://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Chistota-shte-izvozva-stroitelnite-otpaduci-i-prez-
pochivnite-dni-633552 
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Текст: "Чистота" пуска товарачи за извозване на строителни отпадъци и през почивните дни. Това съобщи 
специална за Plovdiv24.bg шефът на общинското предприятие Иван Стоянов.  
По думите му стъпката се предприема заради стартиралия ремонтите">сезон на ремонтите, за да може 
да не се натрупват такъв вид отпадъци.  
Той призова пловдивчани да използват сайта на "Чистота", където са обозначени местата за изхвърляне 
на строителни отпадъци, за да не се задръстват останалите кофи за смет.  
Проверка на разположените в рамките на града контейнери, както и сигнали и запитвания гражданите 
могат да направят ТУК. 
 
 
Източник: news.nbu.bg 
 

Заглавие: Семинар „Нулеви отпадъци“ 
 

Линк: http://www.news.nbu.bg/bg/events/seminar-nulevi-otpadyci!7197 
 

 
 

Текст: 21.04.2016 16:10, Корпус 1, зала 212 
Организатор: 
департамент „Природни науки“ 
Водещ: 
Евгения Ташева, Екологично сдружение „За Земята“ 
Модератор: 
доц. Ботьо Захаринов, департамент „Природни науки“ 
Участници: 
студенти и преподаватели 
Семинар на тема устойчиво управление на отпадъците – различни подходи и добри практики. Препратка 
към проект за внедряване на нова система за разделно събиране на отпадъците в Нов български 
университет. Стратегията за „Нулеви отпадъци“ комбинира общностни практики като повторно 
използване, рециклиране, обезвреждане и компостиране, с индустриални практики като елиминиране на 
токсини и промяна в дизайна на опаковките. 
Евгения  Ташева е експерт по въпросите, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците. 
 
 
Източник: paper.standartnews.com 
 

Заглавие: Швейцарски модел за опасния боклук в Разград 

http://news.plovdiv24.bg/search.html?srch=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://news.plovdiv24.bg/persons/4508.html
http://news.plovdiv24.bg/search.html?srch=%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%3ca%20href=
http://news.plovdiv24.bg/search.html?srch=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://news.plovdiv24.bg/search.html?srch=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://chistota-plovdiv.com/karta
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МОСВ ще финансира проекта, мобилни екипи ще събират отпадъците 
Отделени са шест декара за новото сметище 
 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2016-04-15&article=250486 
 

 
 

Текст: Общински център за разделно събиране и съхранение на опасните битови отпадъци ще бъде 
изграден в Разград. Това съобщи кметът на града доктор Валентин Василев, след като стана ясно, че 
лудогорският град е сред петте български общини, включени в пилотния проект на Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество, с помощта на който у нас ще се въведе швейцарското ноу-хау при 
третирането на токсичния боклук. 
В следващите четири години край града ще бъде изградена и пусната в експлоатация специална 
площадка, където ще се събират опасните отпадъци. Новата за България практика ще гарантира, че 
отровните химикали, бои, негодни лекарства, акумулатори, битови електроуреди ще се изхвърлят 
контролирано и разделно от другите отпадъци, така че да не създават риск за здравето на хората и да не 
замърсяват околната среда. 
В Разград вече е определен терен от 6 декара, върху който ще се изгради сметището за опасния боклук. 
Гражданите ще могат да извозват сами дотам ненужните им отпадъци, както и да ги предават на 
мобилните екипи, които по график ще обикалят населените места, за да прибират вредните остатъци, 
обясни кметът Василев. Предвижда се новите площадки да бъдат готови до края на май 2019 г.  
Новото комунално съоръжение ще се финансира от фондовете на екоминистерството с помощта на 
предприятието ПУДОС. Местната власт ще осигури средства единствено за заплати на персонала. 
Обучението на кадрите, които ще оперират на токсичното сметище, ще бъде платено от международната 
програма за сътрудничество между България и Швейцария. 
Макар че инвестициите в новата комунална инфраструктура няма да са за сметка на местния бюджет, тя 
ще стане общинска собственост пет години след построяването й. 
 
 
Източник: inews.bg 
 

Заглавие: До 10 години затвор за кражба на кабели, електропроводи и пътни знаци? 
Легалният бизнес настоява за солени глоби за собствениците на незаконни пунктове за скрап  
 

Линк: http://inews.bg/%D0%94%D0%BE-10-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0
%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8-
%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8-_l.a_i.507776.html 
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Текст: Лишаване от свобода за период от 1 до 10 години за кражба на кабели, електропроводи, релси, 
пътни знаци и капаци на шафти. Това предвиждат предложения към проектозакона за промени в 
Наказателния кодекс. 
Новите регламенти да подкрепени от бизнеса и според тях ще има солени глоби за собствениците на 
незаконни пунктове за скрап. Санкциите може да достига 30 000 лева. 
От Българската асоциация по рециклиране подкрепя предложенията за санкциите за незаконната 
търговия с метали и кражбите на метални елементи от инфраструктурата. БАР предлага на народните 
представители да одобрят затвор до 10 години за кражба на кабели, 
електропроводи, елементи на съобщителната инфраструктура, уредби на електропреносната или 
топлопреносната мрежа, части от подвижния железопътен състав или пристанищни съоръжения, 
включително и сигнализационни съоръжения, пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, 
металосъдържащи части от паметници и др. 
Предлага се и когато деянието е довело до телесна повреда, то предвиденото наказание трябва да бъде 
лишаване от свобода от 5 до 15 години. Ако пък е причинило смърт – затворът да бъде от 10 до 20 години 
или доживотен затвор. 
Вносителите предвиждат тези наказания да бъдат описани подробно в член 195, алинея 1, точка 11 на 
Наказателния кодекс. 
За незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, без физическото лице 
или фирмата да притежават регистрация или разрешение по закон, трябва да се носи наказателна 
отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5000 лв. до 30000 лв, смятат от БАР. 
В позицията на Българска асоциация по рециклиране се казва, че има тенденция за намаляване на 
площадките за скрап, които работят на светло, за сметка на увеличаването на онези, които са в сивия 
сектор и функционират незаконно или като автоморга, само чрез разрешение за събиране на пластмаса и 
хартия или както е в повечето случаи – абсолютно нелегално и без никакво разрешение. 
 
 
Източник: struma.com 
 

Заглавие: Гоце Делчев си отдъхна! Арестуваха трио престъпници за серия кражби и крупен обир в пункт 
за черни метали 
 

Линк: http://www.struma.com/krimi/goce-delchev-si-otduhna-arestuvaha-trio-prestupnici-za-seriya-
krajbi_95571/ 
 

 
 

Текст: Криминалистите в Гоце Делчев задържаха днес банда крадци, от които градът бе пропищял, в 
ареста са трима роми ,нанесли сериозни удари в домове на жителите на града. Последното им 
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престъпление бе крупен обир на голяма сума пари от пункт за черни метали, чиито офис разбили и 
задигнали метална каса. Вчера бяха задържани двама от организираната група, но тарторът им се 
укриваше, днес сутринта той бе арестуван. 
Повдигнато им е обвинение. Това е поредният успех на полицията в Пиринско, само за няколко дни в 
ареста бяха натикани 4 -има грабители, над 10 крадци из целия регион ,4-има телефонни измамници и 
над 20 занимаващи се с разпространение на дрога. От началото на годината до момента ОД на МВР 
Благоевград държи първенство в страната по разкрити престъпления, изпреварвайки традиционно 
успешни полицейски дирекции в страната. 
 
 
Източник: light.standartnews.com 
 

Заглавие: Арестуваха другоселец за кражба в село Влахи 
 

Линк: http://light.standartnews.com/regionalni/arestuvaha_drugoselets_za_krazhba_v_selo_vlahi-
329619.html 
 

 
 

Текст: Мъж от село Долна Градешница ошушка частен имот в село Влахи в Пирин планина. Извършителят 
обаче бе заловен след проведени незабавни издирвателни мероприятия от полицейски служители на РУ-
Сандански. 
Униформените задържаха 26-годишния К.А. Той признал, че в сряда чрез увреждане на врата на гараж и 
счупване на прозорец на тераса на къща в с. Влахи проникнал в помещенията. Отмъкнал радиокасетофон, 
захранващи кабели за електроуреди, метални шила и секачи, гумени ботуши, ръчна помпа, земеделски 
сечива, винтонарез, пирони и други вещи на обща стойност около 600 лева. 
Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за 
извършено престъпление – кражба. Инкриминираните вещи са намерени и иззети. Те ще бъдат върнати 
на техния собственик. 
 
 
Източник: smolyannews.com 
 

Заглавие: Откраднаха медна лозарска помпа и 90 м кабел от стопански двор в Златоград 
 

Линк: http://www.smolyannews.com/news/krimi/otkradnaha-medna-lozarska-pompa-i-90-m-kabel-ot-
stopanski-dvor-v-zlatograd 
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Текст: Bчepa в PУ-Злaтoгpaд e пoлyчeнa жaлбa oт 64-гoдишeн житeл нa гp. Злaтoгpaд, в ĸoятo зaявявa, чe 
нa 12.04.2016 г. oт coбcтвeн имoт, нaмиpaщ ce в cтoпaнcĸи двop в гp. Злaтoгpaд, e извъpшeнa ĸpaжбa нa 
мeднa лoзapcĸa пoмпa и 90 мeтpa мeдeн ĸaбeл. Cлyжитeли нa PУ-Злaтoгpaд paбoтят зa изяcнявaнe нa 
cлyчaя. 
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