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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Световен ден на Земята – 22 април 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4259 
 

 
 

Текст: Всяка година на 22 април отбелязваме Световния ден на Земята. Тази година мотото е „Дървета за 
планетата Земя. Нека ги засадим.” Да бъде увеличен броят на дърветата по света е първата от 5-те 
водещи цели, които се предприемат при старта на обратното броене в чест на предстоящата 50-
годишнина. Една от най-амбициозните е да бъдат засадени 7, 8 млрд. дървета. Организираните 
инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за 
осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички. 
Дърветата помагат в борбата с изменението на климата. Те абсорбират излишния въглероден диоксид от 
атмосферата. В рамките на една година, около 4 дка залесени дървета абсорбират същото количество 
въглероден диоксид, което се продуцира от автомобил, изминал 26 000 мили (~ 42 000 км). 
Дърветата ни помагат да дишаме чист въздух. Дърветата 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 кората си. 
Дърветата помагат на обществата да постигнат дългосрочна икономическа и екологична устойчивост, 
осигурявайки храна, енергия и доходи. 
Засади дърво. Заедно можем да се справим. 
Регионалните  инспекции по околна среда и води активно участват  в инициативи, посветени на този ден. 
В Пловдив , Враца и Шумен експертите от инспекциите садиха фиданки заедно с деца от училища и 
детски градини. Те дадоха пример как да пазим природата , за да осигурим по-чиста, по-здравословна и 
по-устойчива планета за всички нас. 
XXIV Международен конкурс за инструменталисти и композитори „Музиката и Земята“, който и тази 
година се открива на 22 април – Световния ден на Земята, се провежда с подкрепата на Министерството 
на околната среда и водите. От 1993 г. до сега в конкурса са участвали над 2500 млади музиканти от 35 
страни. 
В настоящото издание, чийто Гала концерт е на 26 април, участват 54 млади музиканти от България, 
Корея, Китай, Македония, Хърватия, Русия и Полша. Участниците в конкурса са разделени на солисти, 
композитори и камерни ансамбли. Според регламента те се представят с по две произведения – 
виртуозен концертен етюд или кратка виртуозна пиеса и произведение, свързано с тематиката за Земята 
и природата. 
Конкурсът е единственото в света музикално събитие с утвърдени дългогодишни традиции и културен 
акцент не само в България. Лауреати на конкурса са имали турнета в САЩ, Гърция, Франция, Русия и 
Япония. През 1996 г. се състоя турне на лауреатите на Конкурса в щата Мейн, САЩ в рамките на 
Международния фестивал Arcady Music Festival. 
Международният конкурс се организира от фондация „Земята и хората” и Националния музей „Земята и 
хората”.  
 
 
Източник: МОСВ 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4259
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Заглавие: Министър Василева дари Червената книга на България на Рилския манастир 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4261 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна с игумена на Рилския 
манастир епископ Евлогий. От днес в библиотеката на светата обител ще е налично луксозно издание на 
новата Червена книга на България. От своя страна владиката подари на министъра настолен православен 
календар, който вече е на бюрото на Василева. На 18 август т.г. любимият на всички българи манастир ще 
има голям празник - 1070 г. от Успението на преподобни Йоан Рилски Чудотворец. 
 
 
Източник: times.bg 
 

Заглавие: В три горнооряховски села ще изпълняват екопроекти с пари от МОСВ 
 

Линк: http://times.bg/news/view/3865 
 

 
 

Текст: Три проекта на Община Горна Оряховица одобри Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС). Екопроектите са на обща стойност от близо 25 хил. лв. Те ще 
получат финансиране в националната кампания „За чиста околна среда” и обявения от МОСВ и ПУДООС 
конкурс на тема „Обичам природата - и аз участвам” 2016. 
Две от одобрените разработки са за кметствата Стрелец и Горски горен Тръмбеш. За Стрелец е 
предвидено поставяне на детски съоръжения, беседка и пейки в парка в центъра на селото. Площадка за 
игра и залесяване предвижда и проектът за Горски горен Тръмбеш. 
Третият проект „Природата в лапбук” е на ЦДГ „Слънчице” в село Върбица. Лапбук е колекция от рисунки, 
текстове, диаграми, залепени върху стандартни листи и сгънати като плик. Идеята идва от „домашното 
образование” в Америка, но от детското заведение са избрали да го приложат като обучителен метод. 
Чрез включване на схеми от „Жизнения цикъл”, децата нагледно ще се докоснат до възникването на 
живот и развитието на едно растение в т. нар.”зелена лаборатория”, която сами ще създадат с 
подкрепата на възрастните-учители, помощен персонал, родители. Те ще засаждат, проследяват развитие 
и отбелязват рисувайки този процес. Ще наблюдават, ще се опитват да разсъждават, ще се научат да 
забелязват и отбелязват разлики и прилики, ще разказват за развитие. Един ден от седмицата ще бъде 
„Зелен ден” в него децата ще правят опити и схеми в зелената лаборатория; ще правят „лапбук” по 
определена тема; ще работят в цветната градинка; ще гледат презентации по екологични теми. 
Идеята на този проект е да покаже, че ученето за природата може да е атрактивно, игрово и увлекателно, 
а в същото време интерактивно и нестандартно, уточняват от ЦДГ "Слънчице".  
 

http://times.bg/news/view/3865
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Експерти от РИОСВ – Пловдив чистят резервата „Червената стена“ 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1569714 
 

 
 

Текст: Експерти от РИОСВ – Пловдив ще почистят туристическите пътеки в района на биосферен резерват 
"Червената стена", разположен над асеновградското село Бачково. Акцията е по повод Световния ден на 
Земята – 22 април. 
„Червената стена“ е обявен за резерват през 1962 г. През 1977г. е включен в списъка на биосферните 
резервати по програмата на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”. Със заповед на Министерство на околната 
среда през 1990 г. е разширен. Общата му площ е 3029 хектара, 2334 от които на територията, 
контролирана от РИОСВ – Пловдив. Резерватът съхранява характерни за района реликтни съобщества от 
черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 
ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични 
представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др. 
По повод Световния ден на Земята децата от подготвителната група на ЦДГ „Люляк“ в Пловдив засадиха 
кедър и още 4 дървесни вида. Посадъчният материал е предоставен от териториално поделение 
„Държавно горско стопанство – Пловдив“. 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: РИОСВ пoлyчи диплoмa зa нaй-ycпeшeн пpoeкт 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-polutchi-diploma-za-nay-uspeshen-proekt.html 
 

 
 

Текст: РИОСВ във В. Tъpнoвo пoлyчи диплoмa зa нaй-ycпeшeн пpoeкт пo Пpoгpaмaтa зa тpaнcгpaничнo 
cътpyдничecтвo Рyмъния – Бългapия 2007 – 2013 г., cъoбщи Милкa Аceнoвa oт eкoинcпeкциятa. 
Финaнcиpaнeтo e близo 400 000 eвpo oт Евpoпeйcкия фoнд зa peгиoнaлнo paзвитиe и Дъpжaвния бюджeт 
нa Бългapия. Пpoeктът e зa cъвмecтeн мoнитopинг нa pиcкa пpи извънpeдни cитyaции в тpaнcгpaничния 
peгиoн нa p. Дyнaв. 
Нaши пapтньopи ca Нaциoнaлнaтa cлyжбa зa eкoлoгичнa oхpaнa нa Рyмъния и opгaнизaции oт цeлeвия 
peгиoн, paбoтeщи пo пpoблeмитe нa oкoлнaтa cpeдa, кaзa Аceнoвa. Нaгpaдaтa зa ycпeшнoтo изпълнeниe 
нa пpoeктa e вpъчeнa пo вpeмe нa кoнфepeнция “Евpoпeйcкo тepитopиaлнo cътpyдничecтвo в Рeпyбликa 
Бългapия – пocтижeниятa вoдят дo нoви пepcпeктиви” в Сoфия. 
В нaчaлoтo нa т.г. РИОСВ cтapтиpa нoв пpoeкт зa 320 409 eвpo. Екoинcпeкциятa e втopи бeнeфициeнт, 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

вoдeщ e Нaциoнaлнaтa cлyжбa зa eкoлoгичнa oхpaнa нa Рyмъния. Пpoeктът ce кaзвa Инoвaтивнo и 
cъвмecтнo yпpaвлeниe нa зoни oт Нaтypa 2000 в тpaнcгpaничния peгиoн нa p. Дyнaв. Пpeдвидeнитe 
дeйнocти включвaт cъздaвaнe нa cъвмecтeн плaн зa yпpaвлeниe нa зoни oт Нaтypa 2000 в oпpeдeлeния 
paйoн нa peкaтa, a cъщo и paзвитиe нa инфopмaциoннa cиcтeмa зa ycтoйчивo yпpaвлeниe нa 
eкocиcтeмитe. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Благоевград: 14 тона отпадъци бяха събрани в акцията „За един по-чист град” на Община 
Сандански 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/04/21/2228292/blagoevgrad-14-tona-otpadatsi-byaha-
sabrani-v-aktsiyata-za-edin-po-chist-grad-na-obshtina-sandanski.html 
 

 
 

Текст: В Община Сандански се проведе акция по почистване на общината на няколко замърсени зони. 
Това каза за Радио „Фокус” - Пирин Албена Бугаринова, ПР на Община Сандански. “Общината определи 
пет основни района за почистване, където бе разпределена общинската администрация и желаещи 
доброволци. Всички учебни заведения, детски градини, ясли и всички кметства към Община Сандански 
също бяха уведомени да се включат към почистването на цялата община във връзка с настъпването на 
Великденските празници и Празника на град Сандански. Първата зона, която бе изчистена, бе Гробищен 
парк град Сандански. Втората зона, която бе включена в графика бе IV-ти км и района около ВЕЦ – 
Сандански. В третата зона от жк. „Изгрев” към полския път към село Поленица също се включиха 
служители от общинска администрация. Района около църквата „Св. Георги” и околовръстния път на 
Сандански също бяха почистени в акцията „За един по-чист град”, каза още Бугаринова. По нейните думи, 
в почистването активно са се включили всички детски и учебни заведения на територията на общината, на 
които няколко дни преди почистване са им били раздадени чували за смет и ръкавици. По 
предварително изготвен график всяко учебно и детско заведение определи свои зони за почистване. 
Албена Бугаринова каза още, че до момента са събрани близо 14 тона отпадъци, които са били извозени 
до местното депо за неопасни отпадъци. Тя допълни, че инициативата „За един по-чист град” е събрала 
много последователи. Към общината в акцията на почистването са изявили желание да се включат и 
Военно формирование град Благоевград, които ще почистват този петък, на 22 април. Всички желаещи да 
направят Сандански по-чист и приветлив град могат да се включат в акцията, която продължава и тази 
седмица. 
 
 
Източник: m.standartnews.com 
 

Заглавие: Такса смет според площта на имота 
 

Линк: http://m.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/taksa_smet_spored_ploshtta_na_imota-
330502.html 
 
 

http://www.focus-news.net/news/2016/04/21/2228292/blagoevgrad-14-tona-otpadatsi-byaha-sabrani-v-aktsiyata-za-edin-po-chist-grad-na-obshtina-sandanski.html
http://www.focus-news.net/news/2016/04/21/2228292/blagoevgrad-14-tona-otpadatsi-byaha-sabrani-v-aktsiyata-za-edin-po-chist-grad-na-obshtina-sandanski.html
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Текст: Общините да могат да определят размера на такса смет според площта на имота, предложи Емил 
Савов, зам. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България. Това е добър 
вариант за вилните зони, посочи той пред БНР. От Министерството на финансите пуснаха проект за 
промени в Закона за местните данъци и такси, според който такса смет няма да се определя от данъчната 
оценка на имота. А са посочени няколко варианта за определяне на таксата, от които общините ще могат 
за избират. 
Таксата за услугата по събиране на битови отпадъци и тяхното третиране в депата ще може да се 
определя по три начина, пише в проекта. Първият е според количеството отпадъци за имота, измерено 
включително чрез торби с определена вместимост. Вторият начин е съобразно броя и вместимостта на 
необходимите съдове за събиране на отпадъци и честотата за тяхното извозване. А третият - според броя 
на хората, които живеят в имота. За поддържане на чистотата в населените места таксата може да се 
определя от броя на хората, които живеят в имота по постоянен или настоящ адрес, или според данъчна 
оценка или отчетна стойност на имота. 
"Брой ползватели може да бъде установен само в декларативен режим", коментира Емил Савов и 
допълни, че това вероятно ще означава, че всички собственици на имоти трябва да обявят в общината до 
края на ноември броя на ползвателите, за да може да бъде изчислен размерът на таксата. 
Савов беше категоричен, че изчисляването на таксата на базата на количеството отпадъци е лесно за 
еднофамилните жилища. При многоетажната собственост обаче вариантът ще бъде таксата да се 
изчислява на базата на общото количество отпадъци от кооперацията. Това ще означава и контейнерите 
за боклук да влязат в дворовете на имотите, а не да бъдат на улицата, допълни той. Савов посочи за 
пример Германия, където клетките с кофите за отпадъци, са едни от най-стриктно пазените в етажната 
собственост. До тях достъп имат само собствениците на сградата. 
 
 
Източник: dgpazar.eu 
 

Заглавие: Малчугани дефилираха със собственоръчно изработени тоалети от отпадъци 
 

Линк: http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=18961 
 

 
 

Текст: Със собственоръчно изработени от рециклирани материали облекла делифираха днес малчугани 
от начален етап на обучение в димитровградското СОУ „Любен Каравелов“. Нестандартната изява бе 
посветена на утрешния Ден на Земята – 22 април.  
За направата на пъстроцветните тоалети достатъчни са били неизползвана опаковъчна хартия, торбички и 
опаковки от полиетилен, както и много детско въображение. 

http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=18961


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

Облеклата са толкова хубави, че може да идвате с тях на училище, внесе допълнително настроение 
директорът на школото Валентин Христов. На невръстните участници в модното дефиле той раздаде 
грамоти.  
Уредени на две места в района на учебното заведение бяха и две изложби. Едната бе посветена на 
днешната инициатива. А другата – на предстоящия утре патронен празник на СОУ „Любен Каравелов“. 
 
 
Източник: posoki.com 
 

Заглавие: Плевен: Читалищата в общината искат да бъдат освободени изцяло от такса смет 
 

Линк: http://www.posoki.com/pleven-chitalishtata-v-obshtinata-iskat-da-budat-osvobodeni-izcyalo-ot-tak/ 
 

 
 

Текст: Да бъдат освободени изцяло от такса „Битови отпадъци“, поискаха 33 читалища на територията на 
община Плевен. Предложението е адресирано до председателя на Общински съвет - Плевен Мартин 
Митев и вече е внесено в деловодството на местния парламент. 
В писмото си до председателя на ОбС - Плевен представителите на читалищата в общината посочват, че 
на 31 март тази година местният парламент е приел Наредба 17 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на общината. Във връзка с влизането й в сила всички 
общински читалища са получили  съобщение от общинския отдел „Приходи от местни данъци и такси“ за 
деклариране съгласно чл.103, ал.1 от ДОПК на сгради на читалища, а правната последица от това 
деклариране е заплащане съответно на такса "Битови отпадъци". „Този текст налага правния извод, че 
читалищата следва да заплащат третия компонент от таксата за битовите отпадъци – „чистота на 
териториите за обществено ползване“, а досега нито едно читалище не е заплащало какъвто и да е 
компонент от таксата“, се казва в предложението до Мартин Митев. И още: „Това има своята законова 
логика – читалищата са освободени от данъци от ЗМДТ; читалищата са защитени с привилегированите 
норми на чл. 23 и чл. 25 от Закона за народните читалища и Общинският съвет следва да осигурява 
средства за ремонт и поддръжка на сградите им, а също така - читалищата се субсидират от държавата“. В 
предложението се казва още, че успоредно със законовата, има и социална логика, изразяваща се в 
запазваните досега минимални такси, които се заплащат от родителите за участие на децата в 
организираните школи, кръжоци, курсове и др. 
Към предложението до Мартин Митев е приложена и подписка, в която са се включили 33 читалища от 
община Плевен. 
 
 
Източник: m.btvnovinite.bg 
 

Заглавие: Изкараха близо 100 тона боклук от водоем в кв. "Димитър Миленков" 
 

Линк: http://m.btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/reportazhi/izkaraha-blizo-100-tona-bokluk-ot-vodoem-v-
kv-dimitar-milenkov.html 
 

http://m.btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/reportazhi/izkaraha-blizo-100-tona-bokluk-ot-vodoem-v-kv-dimitar-milenkov.html
http://m.btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/reportazhi/izkaraha-blizo-100-tona-bokluk-ot-vodoem-v-kv-dimitar-milenkov.html
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Текст: Повече от 90 тона боклук бяха изкарани от замърсен водоем в столичния квартал „Димитър 
Миленков”, за който ви разказахме преди година. 
Мястото е  до квартал "Димитър Миленков", на метри от река Искър. Преди години вместо вода е имало 
мина за инертни материали. Отдавна е трябвало да бъде рекултивирана, но се преверъща във водоем. 
От години тук идват риболовци. До деня, в който от водата вместо риба, изплуват боклуци. „Абсолютно 
прозрачна вода беше. Абсолютно... кристално чиста вода”, спомня си Стефан Колев. 
За да ни покаже разрешителните за извозване на строителни отпадъци идва Радослав Ангелков. Освен, 
че не се представя, той се опитва да ни попречи да снимаме. 
Позволено е изхвърляне на пръст и строителни материали. Нито един документ не позволява 
изхвърлянето на стиропор, пластмаси и найлони, които плуват вместо риба във водата 
Името на Ангелков се свърва с фирмата „Рин Груп” ЕООД, на която собственик по това време е Ивайло 
Борисов - Ториното. 
Малко след инцидента с боя на Околовръстното всичките дялове на Ториното са продадени на 
съдружника му - Ангелков. Фирмата депонира земни маси при изпълнение на два инфраструктурни 
проекта на „Метрополитен” ЕАД. 
Днес проверяваме почистено ли е, както беше обещано. 
Близо година след нашия репортаж и много предписания, които са направили контролните органи, 
положението не се е променило много. 
93 тона - толкова боклуци са изкарани от водата , уведомяват ни в писмен отговор собствениците на 
фирмата концесионер. Тези дни предстои ново почистване. 
Служителите на портала също казват, че контролът е затегнат. Огледала и видеоконтрол позволява на 
диспечера да вижда с какво е пълна всяка каросерия. 
Докато чакаме минават 2 камиона. Проверка не се извършва. Покривалата дори не се махат. Решаваме да 
проверим насипа. Там вече има назначен човек, който следи какво се изхвърля. Не казваме, че сме от 
телевизията. 
Оказва се, че продължават да изхвърлят пластмаса. Откриваме още - автомобилни гуми, пластмаси, 
тоалетна чиния, дори и вана. От екоинспекцията са извършили 6 проверки през миналата и 2 през тази 
година. 
„Към момента няма наложени глоби. Дадени са предписания да се извърши почистване на отпадъците на 
терена на замърсения терен. Дружеството е предприело мерки по почистването. Представени са 
документи, че са извозени до момента около 93 тона отпадъци”, поясни Ирена Милушева, главен 
инспектор на РИОСВ-София 
По време на проверките насипът и водата са чисти, доказват и снимки направени от инспекторите. 
На дружеството е направено постоянно предписание да извършва периодично почистване на водата. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Британци започнаха промишлено производство на пластмаси от отпадъчна електроника 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/66011 
 

http://www.greentech.bg/archives/66011
http://www.greentech.bg/archives/66011
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Текст: Британската фирма MBA Polymers започна производство на рециклирана PC/ABS пластмаса, 
направена от електронни отпадъци. Нейните продукти ще се използват с комерсиални цели. 
Компанията обяви, че е стартирала нова производствена линия в Австрия, която вече работи, 
превръщайки отпадъци от електрическо и електронно оборудване в пластмасови топчета. Те могат да се 
използват за направата на други пластмасови продукти. 
Новият продукт, наречен EvoSource, е смес от поликарбонат (PC) с акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS). 
Това е първата PC/ABS пластмаса, която се произвежда за комерсиални цели от електронни отпадъци, 
съобщиха от компанията. Очаква се решението да помогне да се отговори на нарастващото търсене на 
устойчиви материали в автомобилостроенето, както и производството на електрически и електронни 
устройства. 
Производителите могат да спестят до три тона въглероден диоксид с всеки тон рециклирана пластмаса, 
която използват в производството си, според компанията. Според различните изследвания, 
възможностите за рециклиране и оползотворяване на този вид вторични суровини не се използва 
пълноценно. 
 
 
Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: Организират почистване в Кайлъка по повод Деня на Земята 
БДДР апелира да не се замърсява с отпадъци най-посещаваното за отдих място в Плевен 
 

Линк: http://www.pleven.utre.bg/2016/04/21/367392-
organizirat_pochistvane_v_kayluka_po_povod_denya_na_zemyata 
 

 
 

Текст: Басейнова дирекция "Дунавски район" организира почистване в парк Кайлъка в Деня на Земята - 
22 април. Планувано е акцията да започне в 13:00 ч. и да бъдат почистени отпадъците в района между 
езерото и басейните. 
БДДР апелира да не се замърсява с отпадъци най-посещаваното за отдих място в Плевен. Отпадъците 
трябва да се изхвърлят в поставените кошчета и контейнери, не трябва да се замърсява и преминаващата 
през Кайлъка река. 
През настоящата година мотото на кампанията за Световния ден на Земята е „Дървета за планетата Земя. 
Нека ги засадим." През седмицата в Плевен се проведоха няколко инициативи със засаждане на дървета, 
подкрепени от БДДР. 
 
 
Източник: inews.bg 
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Заглавие: Създадоха умни еко опаковки 
Биопластмасата е достатъчно гъвкава и здрава за всякакви продукти 
 

Линк: http://inews.bg/%D0%A1%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-
%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D0%BE-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-_l.a_i.508726.html 
 

 
 

Текст: Формула за екологични и умни опаковки сътвориха в Сарагоса. Там учени успяха да забъркат 
успешната рецепта за пластмаса, в която петролът е заменен с растителни компоненти. Или по-точно 
биополимери от селскостопански отпадъци. Комбинирани с нанодобавки и загрети до 200 градуса по 
Целзий, от тях се получава биоразградима пластмаса, разказва БНТ. 
Ако към сместа се добави наноглина, се получава тънък защитен слой, който не позволява проникването 
на кислород. 
Досега индустриалното използване на биопластмаса беше ограничено. Биоразградимите опаковки не 
бяха достатъчно здрави, за да предпазват храната, козметиката или фармацевтичните продукти. А освен 
това не бяха и достатъчно гъвкави. При новите биопластмаси всички тези недостатъци са преодолени. 
Тези от Сарагоса не престават да бележат постижения. Те искат да направят опаковките по-сигурни като 
използват "умни” маркировки.  
Гордостта на учените, създали формулата, е бутилка от биоразградима пластмаса, която променя цвета 
си, за да предупреди, когато продуктът в нея започне да се разваля.  
Така ще изглежда пластмасата в бъдеще, убедени са учените от Сарагоса. 
 
 
Източник: nov-glas.info 
 

Заглавие: ЖИЦА, ЖИЦА, но далаверата свърши! 10 години затвор за КРАЖБА НА КАБЕЛИ! 
 

Линк: http://nov-glas.info/?p=6776 
 

 
 

Текст: Българската асоциация по рециклиране подкрепя предложения за промени в Наказателния кодекс 
Затвор от 1 до 10 години за кражба на кабели, части от електропроводи, пътни знаци, релси и капаци на 
шахти 
Глоба до 30 000 лв. и лишаване от свобода и за собствениците на незаконни пунктове за скрап, 
предвиждат промени в Наказателния кодекс, внесени в парламента от група народни представители от 
всички парламентарни групи. Проектът е фокусиран върху противодействието на незаконната търговия с 
метали и отмъкването на метални елементи от инфраструктурата, предава „24 часа“. 

http://nov-glas.info/?p=6776
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Ако заради кражбата е причинена средна или тежка телесна повреда на човек – например от падане в 
шахта без капак, то тогава се предлага санкциите да се завишат. Така затворът става от 5 до 15 г. 
При причиняване на смърт заради кражбата пък се предвижда лишаването от свобода да е от 10 до 20 
години или доживотен затвор. Вносителите предвиждат тези наказания да бъдат описани подробно в 
член 195 на Наказателния кодекс. 
Тези текстове засягат посегателствата срещу кабели, елпроводници, елементи от електрически уредби на 
електропреносната, електроразпределителната или топлопреносната мрежа, части от подвижния 
железопътен състав, жп път или пристанищни съоръжения, включително с инсталациите по тях. Кражбите 
на всякакви елементи от пътната инфраструктура – знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от 
уличното осветление или от водонапоителни системи, също ще бъдат наказуеми. Същите санкции ще 
важат и за кражби на метални паметници или части от тях. 
Според вносителите на промените в НК за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни 
и цветни метали, без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение по 
закон, също трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 5 години и 
глоба от 5000 до 30 000 лв. Ако деянието е повторно, се предлага затворът да е от 2 до 10 години и 
глобата да скочи от 10 000 до 60 000 лв. Откраднатите и нелегални отпадъци се отнемат в полза на 
държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване. 
Българската асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя напълно предложенията за промени в 
Наказателния кодекс, тъй като бизнесът настоява за подобни ефективни промени от дълги години, се 
казва в становище на браншовата организация. Те предлагат на народните представители да подкрепят 
внесения законопроект. 
“Многократно сме изтъквали 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”, пише в декларация на БАР. 
Оттам напомнят, че тези деяния не само засягат обществения интерес, но “в повечето случаи липсата на 
пътни знаци, релси, кабели, електричество реално застрашава живота и здравето на хората, причинява 
имуществени и неимуществени вреди на много голям кръг от граждани, а освен това нанася 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”. 
В последните години дори все по-често кражбата на метали и посегателствата над инфраструктурата 
излизат извън граница и засягат повече от една държава. 
Българската асоциация по рециклиране отбелязва и с все по-голяма тревога тенденцията за намаляване 
на площадките за скрап, които работят на светло и изпълняват тежките изисквания на закона. В същото 
време се увеличават 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. Това обаче не означава, че посегателствата и оттам – 
разрастването на нелегалните пунктове за скрап, не продължават. Затова Българската 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. 
В промените на НК са включени и санкции за неправомерно присъединяване към елмрежата или 
газотранспортната, топлопреносната, ВиК и системата за пренос на течни горива. Предвиден е затвор до 3 
години и глоба до 5000 лв. Същото е наказанието и за неправомерно въздействие върху електромери, 
водомери, топломери и др. уреди за търговско измерване. 
Ако тези деяния причиняват вреди в големи размери, санкциите скачат на затвор от 1 до 5 г. и глоба до 10 
000 лв. Предвидено е наказанието да отпадне, ако виновникът доброволно съобщи на орган на властта за 
извършеното престъпление и възстанови причинените от него вреди. 
Под предложенията за промени в НК са се подписали Данаил Кирилов от ГЕРБ, Емил Димитров от 
Патриотичния фронт, Таско Ерменков от БСП, Петър Славов и Мартин Димитров от РБ, Явор Хайтов, Румен 
Йончев и Кънчо Филипов от БДЦ, Кирил Цочев, Лъчезар Никифоров, Георги Недков, Мариана Тодорова, 
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Михо Михов и Светослав Белемезов от АБВ. Законопроектът, внесен от представители на всички 
политически сили, изразява дългогодишната позиция на министерството на околната среда и на 
браншовите организации за предприемане на радикални действия спрямо кражбите и злоупотребите с 
метали. 
 
 
Източник: skandal.bg 
 

Заглавие: 30 000 лева глоба за изкупуване на крадени кабели и знаци 
 

Линк: http://skandal.bg/bg/30-000-leva-globa-za-izkupuvane-na-kradeni-kabeli-i-znatsi/ 
 

 
 

Текст: Глоба до 30 000 лв. и лишаване от свобода до 5 години (10 при повторно нарушение) за 
собствениците на незаконни пунктове за скрап, предвиждат промени в Наказателния кодекс, внесени в 
парламента от група народни представители от всички парламентарни групи. Проектът е фокусиран върху 
противодействието на незаконната търговия с метали и отмъкването на метални елементи от 
инфраструктурата. 
Ако заради кражбата е причинена средна или тежка телесна повреда на човек - например от падане в 
шахта без капак, то тогава се предлага санкциите да се завишат, пише "24 часа". Така затворът става от 5 
до 15 г. 
При причиняване на смърт заради кражбата пък се предвижда лишаването от свобода да е от 10 до 20 
години или доживотен затвор. Вносителите предвиждат тези наказания да бъдат описани подробно в 
член 195 на Наказателния кодекс. 
Тези текстове засягат посегателствата срещу кабели, елпроводници, елементи от електрически уредби на 
електропреносната, електроразпределителната или топлопреносната мрежа, части от подвижния 
железопътен състав, жп път или пристанищни съоръжения, включително с инсталациите по тях. Кражбите 
на всякакви елементи от пътната инфраструктура - знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от 
уличното осветление или от водонапоителни системи, също ще бъдат наказуеми. 
Българската асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя напълно предложенията за промени в 
Наказателния кодекс, тъй като бизнесът настоява за подобни ефективни промени от дълги години, се 
казва в становище на браншовата организация. Те предлагат на народните представители да подкрепят 
внесения законопроект. 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Откраднаха 350 метра кабел от апартамент 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-21007.html 
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Текст: На 20 април в 16,44 ч. в Районно управление Полиция – Казанлък е получено съобщение за 
извършена кражба на 350 метра проводник от апартамент, намиращ се на ул. „Петрова нива” в Казанлък. 
На място е установено, че за времето от 10,00 ч. на 19 април до 16,30 ч. на 20 април неизвестен 
извършител проникнал в жилището и извършил кражба на три макари с проводник. Образувано е 
досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на ОДМВР – Стара Загора. 
 
 
Източник: antenneair.eu 
 

Заглавие: Крадоха кабел в Медникарово и разваляха магии в Гълъбово 
 

Линк: http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%
D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/04/2016/ 
 

 
 

Текст: На 18 април в РУ – Гълъбово е получен сигнал , че за времето от 23,00 ч. на 17-ти април до 06,00 ч. 
на 18-ти април, в землището на с. Медникарово, неизвестно лице извършило кражба на 15 м телефонен 
кабел, собственост на Мини „Марица изток” ЕАД. Образувано е досъдебно производство. 
На 20 април в 16,45 ч. в РУ – Гълъбово се явила 71-годишна жена от Гълъбово, която заявила, че около 
14,30 ч. на същата дата две непознати жени са посетили дома ѝ и под предлог, че има направена магия, 
са ѝ отнели сумата от 200 лв. и дебитна карта. Образувано е досъдебно производство. 
 
 
 
 
 
 

http://www.antenneair.eu/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0/04/2016/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/04/2016/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/04/2016/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/04/2016/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/04/2016/
http://www.antenneair.eu/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/04/2016/
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