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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева бе гост на премиерата на акад. Антон Дончев в Бургас 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4275 
 

 
 

Текст: На Световния ден на книгата и авторското право министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева бе гост на премиерата на новата книга на именития си съгражданин акад. Антон Дончев 
„Сянката на Александър Велики“. Върху екземпляр от последния си шедьовър авторът написа: „На 
Ивелина – признателен спомен, с надежда“. 
В Бургас, по-рано през деня министърът на околната среда и водите даде старт на събитието „Стари 
вестници за нови книги“. Инициативата под патронажа на министър Василева е организирана от в. 
„Черноморски фар“ и подкрепена от кметовете на Бургас и Несебър Димитър Николов и Николай 
Димитров. 
„Стремежът и жаждата към знанието, да учим, да четем са много важни. Не по-малко важна е грижата за 
природата. Похвално е, че двете неща са успешно съчетани на това прекрасно събитие”, каза министърът 
пред погледите на нетърпеливите деца, които дойдоха със стари вестници и получиха срещу тях книжки. 
Василева обяви, че детето, донесло най-много вторични суровини, ще получи трите тома на новата 
Червена книга на Република България. 
Изпълнителният директор на „Черноморски фар” ЕАД – Димитър Николов връчи на Василева подаръчен 
плакет „Фаропазител”, а министърът поздрави и благодари за инициативата на организаторите от най-
старият регионален вестник в България. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ – Шумен отбеляза Деня на Земята с екоурок 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1570072 
 

 
 

Текст: Шуменската екоинспекция отбеляза днешния Световен Ден на Земята с екоурок, който беше 
изнесен на петокласници от ОУ „ Панайот Волов". 
Децата посетиха информационния център на Природен парк „Шуменско плато", където видяха 
експозицията за платото. Чрез специална викторина петокласниците научиха важни факти за Деня на 
Земята. 25-те ученици участваха в урок „Човекът и природата" в специалната класна стая на открито. 
Темата бе „Видове дървета в Шуменския край и тяхното опазване". Учениците се забавляваха чрез 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4275
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специалните игри с екологична тематика, а после влязоха в ролята на туристи и изминаха специалния 
пешеходен маршрут „Адреналин", в края на който достигнаха Дивдядовските скални венци. 
Инициативата завърши със засаждане на дръвче, предоставено безвъзмездно от овощния разсадник в 
село Радко Димитриево. Петокласниците го засадиха пред училището си до паметника на Незнайния 
войн. Възпитаниците на ОУ „Панайот Волов" получиха специални подаръци от екоинспекцията - 
екотефтери от рециклирана хартия и прекрасни емоции от заниманията сред природата. 
Световният Ден на Земята - 22 април, се отбелязва от над половин милиард души. Всяка година 
действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави са насочени към опазването на планетата Земя 
и съхраняването на живота. Експертите в РИОСВ-Шумен подкрепят и насърчават дейностите за опазване 
на планетата, организират и провеждат образователни, възпитателни и с екологична насоченост събития. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Велико Търново: С богата програма РИОСВ отбеляза Деня на Земята – 22 април 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/04/22/2228735/veliko-tarnovo-s-bogata-programa-riosv-
otbelyaza-denya-na-zemyata-22-april.html 
 

 
 

Текст: С богата програма РИОСВ - Велико Търново отбеляза Деня на Земята – 22 април. Това информира 
за Радио „Фокус” – Велико Търново Милка Асенова, главен експерт в екоинспекцията. Днес от 
институцията обявиха победителите в конкурсите на РИОСВ за литературна творба, рисунка и приложно 
изкуство, посветени на Деня на Земята – 22 април. Децата бяха наградени на специално тържество в 
сградата на екоинспекцията. Инициативите по повод Деня на Земята започнаха още във вторник с 
предоставяне на информация от Доклада за състоянието на околната среда за 2015 г. на регионално 
ниво. По-късно през деня бе проведен открит урок за Земята с ученици от V клас на ОУ „Бачо Киро“ във 
Велико Търново. Те посетиха Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда. В 
сряда се проведе работна среща с еколози и архитекти на 14-те общини на територията на РИОСВ-Велико 
Търново. Те обсъждаха въпроси, свързани с опазването на околната среда в региона и нейното 
устойчивото управление, както и казуси от екологичното законодателство. В четвъртък в РИОСВ се 
проведе открит урок за Земята с деца от ЦДГ „Ален мак” в старата столица.  
Част от инициативите по повод Деня на земята бе облагородяването на двора в РИОСВ, което премина 
под мотото „Дървета за планетата Земя”. В рамките на Седмицата на гората експерти от екоинспекцията 
засадиха дръвчета. 
 
 
Източник: riosv-montana.com 
 

Заглавие: РИОСВ – Монтана отбеляза Деня на Земята с разнообразни инициативи 
 

Линк: http://www.riosv-montana.com/home/news/item/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-

http://www.focus-news.net/news/2016/04/22/2228735/veliko-tarnovo-s-bogata-programa-riosv-otbelyaza-denya-na-zemyata-22-april.html
http://www.focus-news.net/news/2016/04/22/2228735/veliko-tarnovo-s-bogata-programa-riosv-otbelyaza-denya-na-zemyata-22-april.html
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%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8 
 

 
 

Текст: Експерти от РИОСВ – Монтана отбелязаха Деня на Земята с разнообразни инициативи. 
Съвместно с ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски” засадиха 30 броя фиданки от типа обикновен кестен 
и декоративни широколистни храсти в междублоковото пространство на ж. к. „Плиска“ в гр. Монтана. 
Участниците в събитието получиха ранички с логото „Приятел на РИОСВ – Монтана“. 
Експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ представиха 
презентация на тема „Защитените територии на територията на РИОСВ – Монтана, пред учениците от III 
Основно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Монтана и учениците от 9а клас на Природоматематическа 
гимназия в Монтана. 
Част от екипа на РИОСВ – Монтана извърши почистване на крайпътни отбивки, около чешми и сервитута 
на пътя с. Бързия - прохода „Петрохан“. Събрани бяха десет чувала с отпадъци. 
Денят на Земята - 22 април, е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин 
милиард хора. Идеята, която свързва хората на тази дата, е да се обединят в защита на околната среда. 
Темата на кампанията през 2016 г. е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим”. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Експерти от РИОСВ изчистиха резервата "Червената стена" над Бачковския манастир 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5448234 
 

 
 

Текст: Експерти от РИОСВ-Пловдив изчистиха всички туристически пътеки в района на биосферен 
резерват "Червената стена" над Бачковския манастир и по този начин отбелязаха Световния ден на 
Земята - 22 април. 
"Червената стена" е обявен за резерват през 1962 г., а 15 години по-късно е включен в списъка на 
ЮНЕСКО по програма "Човекът и биосферата". 
Общата му площ е 3029 хектара след разширяването му през 1990 г. със заповед на Министерството на 
околната среда. Резерватът съхранява 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 като родопския силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др. 
В кампанията на РИОСВ за Световния ден на Земята се включиха общините Пловдив, Раковски и 
Първомай, които засадиха различни дървесни видове в дворове на училища и детски градини под мотото 
"Дървета за планетата Земя. Нека ги посадим!". 
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Източник: pik.bg 
 

Заглавие: РИОСВ – Пловдив отбеляза Световния ден на Земята с разнообразни инициативи 
 

Линк: http://pik.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%E2%80%93-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-
%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-news523803.html 
 

 
 

Текст: Директорът на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев и кметът на район „Централен“ Георги 
Стаменов бяха гости на тържеството по повод Световния ден на Земята в ЦДГ „Каменица“. Те отбелязаха 
датата с театрално представление и тематични игри, свързани с разделното събиране на отпадъци и 
опазването на природата. Малчуганите поздравиха гостите с песента на Крисия „Планетата на децата“, 
съобщиха от РИОСВ-Пловдив. По-късно доц. Стефан Шилев и Георги Стаменов засадиха дърво в двора на 
детското заведение. През май градината ще получи финансиране от Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за благоустрояване на двора на ЦДГ „Каменица“, в 
която се възпитават близо 160 деца. По-късно доц. Стефан Шилев и Георги Стаменов посетиха празника 
за Деня на Земята в СОУ „Паисий Хилендарски“. Там бяха поздравени с изпълнения на единствения в 
Южна България Мартин тромпетен оркестър и вокална група „Синигерче“. След това гостите символично 
засадиха по дърво в двора на училището, разгледаха учебно-материалната база и единствения в 
България училищен музей с близо 1600 експоната. През май училището ще отбележи 55-годишен 
юбилей. В него се обучават над 1250 деца. Във всички общини в Пловдивска област бяха организирани 
празници по повод Световния ден на Земята. Към кампанията на РИОСВ – Пловдив за засаждане на 
дръвчета в дворове на училища се присъединиха и общините Раковски и Първомай. Общо 40 фиданки от 
4 вида бяха засадени в 12 училища и детски градини в Пловдив и областта. По повод Световния ден на 
Земята експерти на РИОСВ – Пловдив почистиха района на Еленина чешма, защитена местност 
„Клувийско дере“ и част от резерват „Червената стена“, като събраха над 1 тон отпадъци. 
 
 
Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: Плевенчани отново са активни в „Книги за смет” 
 

Линк: 
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/04/23/%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0
%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b0-
%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-
%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8-110944/ 
 

http://pik.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%E2%80%93-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-news523803.html
http://pik.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%E2%80%93-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-news523803.html
http://pik.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%E2%80%93-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-news523803.html
http://pik.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%E2%80%93-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-news523803.html
http://pik.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%E2%80%93-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-news523803.html
http://pik.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%E2%80%93-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-news523803.html
http://pik.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%E2%80%93-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-news523803.html
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Текст: Плевенчани отново са активни с кампанията „Книги за смет”, която днес се провежда в града. 
Пунктовете са разположени пред Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ и има още време да се 
включите в инициативата. 
За да участвате в „Книги за смет” 2016 е нужно да съберете и предадете 1 килограм пластмасови 
отпадъци. В замяна ще получите талон за безплатна книга от щанда с предварително подбрани заглавия. 
Всеки, предал 2 или повече от 2 килограма, ще получи и втори талон. Това е максималният брой книги, 
които един участник ще може да вземе, независимо от обема на предадените отпадъци. 
Какъв тип отпадъци може да донесете за рециклиране: пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио 
или бира, кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко, туби и шишета от козметика 
и санитарни продукти, пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палета и каси, 
найлонови торбички, стреч фолио или опаковъчно фолио, пластмасови играчки и други пластмасови 
изделия. Те трябва да са изпразнени от съдържание и смачкани, за да заемат по-малко място. Няма да се 
приемат блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества, домакински електроуреди, 
авточасти и др., както и отпадъци, които не са пластмасови. 
За приемането на пластмасовите отпадъци в избраните градове ще бъдат поставени жълти контейнери от 
Екопак България. Събраните отпадъци ще бъдат допълнително сортирани според вида пластмаса, след 
което ще преминат процеса на рециклиране, за да заживеят своя нов живот. 
 
 
Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Скрап срещу руда…Една битка с предизвестен край 
 

Линк: http://scrap-bg.com/12121/ 
 

 
 

Текст: По-силното  търсене от страна на турските заводи  и свиването на доставките доведе до лекото 
покачване на цените на железния скрап тази година .Ниските цени на стоманата  доведоха  до ниски цени 
на  скрапа, особено в основен износител като  САЩ. Липсата на доставките създаде и  по-строг 
пазар. Поне за известно време. 
В Азия, цените се качват особено в Тайван, където вносът на HMS # 1 & 2 80:20 се е увеличил с  $ 23 на тон 
до $ 247 за тон на тайванските портове от  миналата седмица. 
Индия спря да купува 
В Индия, контейнерите за щредиран скрап  -  индийския внос , се повишиха  с  $ 25 / т, за да завършат 
седмицата на $ 263 / т на пристанището на CFR Nhava Шева. Индийските купувачи, обаче не виждат 
увеличенията на цените като устойчиви и не реагират нито на търсенето, нито на предлагането. В 
момента там търговията със скрап е в буквален застой, поради завишените собствени резерви. 

http://plevenzapleven.bg/blog/2016/04/23/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8-110372/
http://scrap-bg.com/12121/
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Цените на американските скрапове , обаче, са много по-слабо представени с увеличение от  само $ 2 / м-т 
покачване .В момента там няма недостиг на скрап, но количествата се пренасочват към Западното 
крайбрежие и затова отговора на Турция, която търгува с  американски скрап от Източното 
крайбрежие  бе да увеличи или поне да изравни цените между пристанищата на двете крайбрежия. 
Засега обаче това не се получава. 
Желязна руда 
Ниските цени на желязна руда, до голяма степен  замениха  търсенето скрап в Китай. Почти не се 
осъществява дейности или някаква търговия на скрап по китайските пристанища. Там продължава да 
властва желязната руда и както се очертава, дълго време ще е така. 
Скрап търговията е изправена  пред слаби пазари. Изглежда има  малък  недостиг на скрап , но дори и 
този недостиг  не може да възроди търговията от преди 2-3 години. Пазарите се възстановяват доста 
бавно, има опасност дори и да не бъдат такива каквито ги познаваме, защото и те самите се променят. 
Желязната руда е  показател за това – тя променя традиционно силни пазари на скрап и ги превръща в 
пазари на желязна руда. Това е световна , а не регионална тенденция и нещо много важно – дори и 
завишените изкупни  цени на скрапа, не могат да се противопоставят на тази тенденция. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Смолян: Неприбрани купчини от клони и изхвърлени отпадъци възмущават туристите, които 
обикалят из района на Арденското корито 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/04/24/2229705/smolyan-nepribrani-kupchini-ot-kloni-i-
izhvarleni-otpadatsi-vazmushtavat-turistite-koito-obikalyat-iz-rayona-na-ardenskoto-korito.html 
 

 
 

Текст: По поречието на река Арда има много природни забележителности и вече доста туристи, обикалят 
планината, за да любуват на красивите природни пролетни гледки, но остават много разочаровани от 
небрежното отношение на хората към природата. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян Веселин Хаджиев 
– уредник в пещера „Ухловица”. Хаджиев обясни, че туристите се възмущават от това, че когато минават 
по екопътеките на много места, има оставени купчини от клони и отпадъци, от събраната от падналите по 
време на бедствието миналата година дървета. Фирмите са събрали основната дървесина, но купищата 
от клони си стоят, има и изхвърлени отпадъци, и непочистените места са много неприятна гледка. По 
неговите думи и около пътя има натрупани такива купчини, които също оставят много неприятно 
впечатление на туристите, които идват от вътрешността на страната. „На туристите им прави впечатление, 
но не и на тези, които са ги оставили там и не са си почистили района”, каза Хаджиев. Той допълни, че 
никой от туристите не се оплаква от чистотата и обслужването в хотелите и къщите за гости, в които 
отсядат. Около обектите им е чисто и подредено и се поддържа от собствениците, защото това им носи 
доходи. Тези обаче, които избират селския туризъм го предпочитат именно за това, че могат да се 
разхождат в планината, да се любуват на природата и да релаксират. „Туристите се възмущават от 
човешката небрежност и безразличие по отношение на опазването на чистотата на природата. Върху това 
трябва да се наблегне и всеки съвестно и отговорно да си изпълнява задълженията”, каза Хаджиев. 
 
 
Източник: monitor.bg 
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Заглавие: „Столипиново” на бунт срещу мръсотията 
Искат изселване на мърлячите от квартала и да вдигат боклука всеки ден 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/36318-
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-
%D0%BC%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/ 
 

 
 

Текст: Пловдивският квартал „Столипиново” се вдигна на бунт срещу камарите с боклук в гетото и с 
искания незаконните сметища да бъдат чистени всеки ден от общината. А хората, които хвърлят сметта си 
през балконите, да бъдат жестоко глобявани и дори изселвани от район „Източен”. Това поискаха вчера 
на митинг на ул. „Елба” десетки столипиновци, повечето от които се кълняха, че никога не са хвърляли 
боклука си през балконите и винаги са ползвали контейнерите на общината за смет.  
Други признаха, че от общинската фирма „Чистота” са вдигнали незаконните сметища в района само три 
дни по-рано. Оттогава до неделния ден на същите места обаче отново са се натрупали камари с боклуци.  
„Не идват да чистят. Ей, на, хващаме каруци да идват да извозват боклука”, казва Осман Яшар, но вдига 
раменете на въпроса къде отиват каруците със сметта и къде я изхвърлят. 
За мърлячите да има контрол. Полицията, охранители, да ги фащат и да ги глобяват. Да се актува тоя, 
който прави боклуци”, се гневи друг жител на квартала. Янко казва, че има хранителен магазин, зад 
който, на междублоково пространство, се е образувало поредното незаконно сметище. 
Това не е живот тук. Един месец бях в Германия, но ми се плачеше, като дойде време да се връщам. Ще 
се махам оттук. Няма да живея тук. И деца, и внуци са отдавна в Германия. Там общините чистят всеки 
ден, а тук я минат веднъж в седмицата, я не”, говори Янко. Друг негов съкварталец признава, че 
столипиновци нямат абсолютно никаква хигиена и всеки хвърля боклука си, където му скимне. 
„Трябва да има контрол. Пуснал съм жалби, но никой не ми обръща внимание. 22 години живея тук и е 
ад. Не мога лятото да отворя прозореца – такива са миризми. Жестоки глоби трябва да се налагат на тези, 
които цапат. Или направо да бъдат изселвани оттук. Плащаме си данъците и таксите на общината, а ни е 
мръсно”, казва на свой ред и Ахмед. Друг столипиновец го допълва, че от общинското предприятие 
„Чистота” трябва да сложат повече контейнери за смет, защото сега били само два на ул. „Сокол”. 
Протестът в „Столипиново” бе организиран от общинския съветник от Реформаторския блок Айри Мурад. 
Неговите колеги от РБ обаче вече се разграничиха от акцията на Мурад, като я обявиха за негова солова. 
„С изненада научихме, че Айри Мурад организира протест на недоволните от нерегламентираните 
сметища и други битови проблеми в квартала. Идеята за това изобщо не е обсъждана в групата „Да 
решаваме заедно”, част от която е и Реформаторският блок”, каза председателката на групата Пепа 
Деведжиева. Тя признава, че в „Столипиново” действително има проблем с чистотата и има много 
нерегламентирани сметища, но поддържането на хигиената е двустранен процес – общинската фирма 
„Чистота” е длъжна да разчиства отпадъците, но и гражданите от квартала трябва да се научат да пазят.  
 
 
Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: Задава се третото издание на инициативата "Плевен чете" 
Младежи ГЕРБ – Плевен се включиха в кампанията "Книги за смет" 
 

http://www.monitor.bg/a/view/36318-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BC%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
http://www.monitor.bg/a/view/36318-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BC%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
http://www.monitor.bg/a/view/36318-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BC%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
http://www.monitor.bg/a/view/36318-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BC%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
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Линк: http://www.pleven.utre.bg/2016/04/23/367619-
zadava_se_tretoto_izdanie_na_initsiativata_pleven_chete 
 

 
 

Текст: Във връзка с националните дни за почистване на България, Общинската структура на Младежи 
ГЕРБ Плевен се зае с почистване на междублокови пространства. Събраните пластмасови отпадъци, които 
бяха близо 20 кг бяха разменени за книги в кампанията на Екопак – "Книги за смет“, която се провежда в 
Плевен днес. Получиха 16 книги. 
"Обикновено съхранението на отпадъци на сметища е скъпо, също така налага изграждането на нови и 
нови сметища или заводи за изгаряне, рециклирането е начин за намаляване на вредните емисии и 
замърсяването на почвата. За това тази инициатива е толкова полезна“, каза Йордан Грижов, общински 
ръководител на структурата. 
Книгите, получени от събраните отпадъци, безразборно изхвърляни в нашия град, ще бъдат включени в 
друга благотворителна инициатива на Младежите на ГЕРБ Плевен, а именно "Плевен чете". На 21 май във 
връзка с предстоящия Ден на славянската писменост и култура, ще се проведе третото издание на 
инициативата, която цели да събере и дари книги. Големият интерес от страна на плевенчани към това 
събитие мотивира Младежи ГЕРБ – Плевен да я направят за пореден път и да доказват, че можем да сме 
полезни взаимно и да си помагаме един на друг. 
 
 
Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: За 18 дни изринаха 5000 тона боклуци от София 
Над 16 000 доброволци са се включили в кампанията по пролетното почистване  
 

Линк: http://novinar.bg/news/za-18-dni-izrinaha-5000-tona-boklutci-ot-sofiia_NTM1Mjs3MA==.html 
 

 
 

Текст: Рекордно количество от 5000 тона боклуци изринаха от незаконните сметища и районите в София 
само за 18 дни доброволците в тазгодишната кампания по пролетното почистване на града. От тях 4195 
тона са стари и ненужни мебели и други едрогабаритни отпадъци, които са изхвърлени от столичани.  
От районите пък са били извозени над 795 тона отпадъци. Към инсталациите за компостиране на 
площадката „Хан Богров” пък са заминали за тор 102 тона листа, клони и трева. Премахнати са и 20 
незаконни сметища на територията на целия град. Това показва справка на Столичния инспекторат, 
изготвена за „Новинар”. 
От старта на кампанията за пролетното почистване на 4 април досега над 16 550 доброволци са взели 
участие в почистването на междублоковите пространства, спортни и детски площадки и градинки на 
територията на столицата. Засадени са над 2846 храста, дървета и цветя. В парка „Врана” ученици от 133-
то СОУ „А.С. Пушкин” засадиха 75 брези, а в район „Кремиковци” бяха посадени 160 липи. 
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В последната седмица от кампанията акцентът ще падне върху крайградските райони на София. Целта е 
да бъдат почистени районите около манастирите и зоните за отдих, за да се превърнат в привлекателни 
места за туризъм и почивка. Нови дървета ще бъдат засадени по снегозащитния пояс около пътя 
Кумарица - Доброславци. Презасаждане на нови фиданки ще има в кварталите „Кремиковци” и „Обеля” и 
в местността Триъгълника в кв. „Надежда”. 
От вчера започна и ударно миене на улиците. Лъскането на булевардите ще продължи и през Страстната 
седмица. От инспектората уточниха, че по време на миенето ще бъде осигурен авариен екип на 
„Софийска вода”, който да може да се отзове бързо при възникването на проблеми с оттичането на 
отпадните води в дъждоприемните шахти. 
Изкараха 100 тона отпадъци от водоем в кв. "Димитър Миленков" 
Повече от 90 тона боклук са изкарани от силно замърсен водоем в столичния квартал „Димитър 
Миленков”, на метри от река Искър, съобщи бТВ. Преди години вместо вода е имало мина за инертни 
материали. Отдавна е трябвало да бъде рекултивирана, но се превръща във водоем. От години на 
мястото с кристално чиста вода идват риболовци. До деня, в който от водата вместо риба започнали да 
изплуват боклуци. 
 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Двойна такса смет, ако плащаме на човек 
Семействата в панелки отделят по 200 лв, самотните хора по 53 лв. 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/17949-%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA/ 
 

 
 

Текст: Такса смет може да поскъпне двойно за част от столичани, ако размерът й се определя на брой 
жители. Това сочат предварителните разчети на общината за промяната на базата за изчисляване на 
налога, която предложиха от Министерството на финансите, научи Агенция „Монитор“. 
В момента такса смет в София се определя, като се начисляват 1,6 промила върху данъчната оценка на 
имотите на физическите лица. За нежилищните сгради ставката се пресмята като 10 промила от отчетната 
стойност на обектите. 
Според измененията всяка община ще може да избира между три метода, по които да определя 
стойността на таксата. Единият предвижда за основа да се използва количеството на смет, което се 
събира в контейнерите. Друга възможност е боклукът да се измерва с торби, които гражданите ще си 
купуват от общините. Третият вариант е според броя на жители, тоест на човек. 
„Изчисленията показват, че за четиричленно семейство такса смет може да скочи почти два пъти, ако се 
определя на брой жители, а не според данъчната оценка на имота, както е сега. Другите механизми за 
изчисление на налога също могат да доведат до повишението му. За пресмятане на брой чували с боклук, 
или на килограм отпадъци са нужни големи инвестиции от страна на общината”, съобщи пред Агенция 
„Монитор“ зам.-кметът по финанси в общината Дончо Барбалов. Той обясни, че експертните оценки 
показват, че гражданите генерират 70% от битовите отпадъци. Това означава, че по новата методика 1,4 
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млн. жители на София, по настоящ адрес, трябва да платят 74,4 млн. лв., пресметна Барбалов. Сметките 
показват, че на човек се падат по 53 лв. на година. 
Така излиза, че данъчната секира ще засегне най-вече семействата в панелките в покрайнините. При 
условие, че едно четиричленно домакинство живее в панелка от 80 кв.м в „Люлин” или „Младост”, то ще 
се бръкне с 212 лв за такса смет на година. Сега то плаща по 96,27 лв. за боклук. Повече ще плащат и 
семействата в старите кооперации в центъра. Увеличението за 80 квадрата ще е около 70 лева. 
Самотните хора ще плащат по-малко за такса смет. Така, ако една баба, живее в същото жилище в 
„Люлин”, тя ще дава за боклук 53 лв. Това е почти двойно по-малко от сегашния й налог. При бабите в 
центъра обаче намалението ще бъде цели три пъти. Според Барбалов, ако се въведе този вариант ще 
трябва да се помисли за законови промени, за да не се шмекерува с броя на жителите в апартаментите. 
Освен това трябва да помисли и дали бебета ще плащат. 
Барбалов обясни, че другият вариант за определяне на таксата чрез измерване на индивидуалното 
количество изхвърлени отпадъци чрез обема на съдовете (контейнери, кофи, торбички) също крие 
големи рискове. Боклукът може да се изхвърля до контейнера или в кофата на съседния блок, или пък да 
се образуват незаконни сметища, обясни финансист №1 на общината. Според него, ако ще се върви към 
промяна в съотношението на данъчната тежест между гражданите и бизнеса, трябва да се предвиди по-
голям преходен период, а не да се правят резки промени в данъците през 2017 г. Едно от предложенията 
е ръстът на такса смет да не надвишава 10 % спрямо предходната година. Така увеличението няма да е 
рязко, а плавно и постепенно, каза още Барбалов. 
 
 
Източник: vestnikpriatel.com 
 

Заглавие: Петима са задържани за кражба на повече от 1 тон метални конструкции 
 

Линк: http://vestnikpriatel.com/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87/ 
 

 
 

Текст: На 17 април около обяд в полицията се получил сигнал за кражба от обществена сграда в 
Ковачевци. Полицаите изяснили, че за времето между 18 ч. на 15 април и подаването на сигнала от 
сградата, която била в процес на събаряне и извадена от активите на Община Самоков, са изчезнали 
много метални конструкции. След разследване за срок до 24 часа са задържани извършителите – петима 
жители на селото между 21 и 51 г., двама от които криминално проявени. Отнетите от тях вещи с общо 
тегло 1382 кг са намерени и иззети. По случая е образувано досъдебно производство за извършено 
престъпление по чл. 194 от Наказателния кодекс. Разследването продължава под надзора на Районната 
прокуратура в Самоков. 
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