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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: В класна стая „Земно кълбо“ деца от пет града учиха за дъбовите гори 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4295 
 

 
 

Текст: В интерактивната класна стая „Земно кълбо“ деца от пет града бяха запознати с изключителното 
значение на дъбовите гори за околната среда.  Те научиха колко важна е тяхната ролята в природата и 
колко необходимо е тяхното опазване не само заради ползите за човека, но и заради оцеляването на 
техните обитатели. Подвижната класна стая,  посетила пет града в България – Плевен, Враца, София, 
Хасково и Пловдив, е инициатива по проект „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване 
на обществената осведоменост за дъбовите гори“. Резултатите от него бяха представени 
на  заключителна конференция на  28 април. 
Проектът е  финансиран  по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и е част от Националната кампания за 
повишаване на осведомеността и обучение чрез доброволчески и подкрепящи дейности. Програмен 
оператор на Програма BG03 е Министерство на околната среда и водите. 
Подвижната класна стая „Земно кълбо“  е интерактивен модел на Земята с диаметър 6,5 м. В нея  над 120 
ученици имаха възможността да разгледат и научат  повече за устройството на планетата, естествените 
науки, географията и екологията.  Проверка на наученото участниците имаха възможност да направят 
включвайки се в специално разработена  он-лайн игра с въпроси и отговори. 
По проектът „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осведоменост 
за дъбовите гори – ОакС“ са обучени още 10 доброволци, които вече могат  да идентифицират дъбовите 
дървета и тяхното екологично състояние, да определят географските им координати, както и нуждата им 
от защита или мерки за възстановяване. Над 101 дъбови дървета са идентифицирани от доброволците 
в  района на Черноморското крайбрежие. Събраните от тях данни ще бъдат вписани в регистъра на 
Вековните дървета на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). В него от 1948 година до днес са 
включени над 2147 дървета, които са защитени по Закона за биологичното разнообразие. 
 
 
Източник: vesti.bg 
 

Заглавие: МОСВ: Проучванията за газ в Черно море са безопасни за чистотата му 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева определи като шанс за България 
проучванията за газ в Черно море 
 

Линк: http://www.vesti.bg/bulgaria/politika/mosv-prouchvaniiata-za-gaz-v-cherno-more-sa-bezopasni-
6053249 
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Текст: Проучванията на „Тотал“ за газ в Черно море са безопасни за чистотата му, обявиха на страницата 
на Министерството на околната среда и водите. 
Според министърът на околната среда и водите Ивелина Василева това е шанс за България: 
 „Темата  с провеждането им е много чувствителна, затова изключително строго следим да се спазват 
всички изисквания, произхождащи от екологичното законодателство“, заяви министър Василева пред 
БНТ. 
Тя допълва, че още през 2011 година в законодателството, свързано издаване на оценка за въздействие 
върху околната среда са въведени по-строги изисквания още на фаза проучвания: 
„Всички трябва да бъдат спокойни, защото технологията, която ще се прилага, е най-съвременната и е 
щадяща околната среда. Взети са всички мерки  по отношение на изисканите проучвания, които са 
проведени от 2012 до сега, разработени са всички координационни действия и планове за недопускане 
на каквото и да е замърсяване“, подчерта министър Василева. 
Новината за добиването на газ дойде още в края на ноември, когато стана ясно, че най-голямата френска 
инвестиция в България, на стойност около 250 милиона евро, ще е във Варна. 
Това съобщи тогава посланикът на Франция у нас Ксавие Лапер дьо Кабан след среща с кмета на града 
Иван Портних: 
 "Много съм горд да обявя, че средствата ще бъдат вложени скоро и нашето присъствие във Варна ще 
бъде още по-стабилно", е коментирал дипломатът. 
Инвестицията ще е на френската компания "Тотал", която, заедно с австрийски и испански партньори, ще 
започне проучване за газови находища в Черно море. 
В края на март премиерът Бойко Борисов пък заяви, че добиването на нефт и газ от Черно море е 
приоритет за страната ни: 
„Това е диверсификация, това си е наше, това е богатство“, коментира Борисов. 
 
 
Източник: flagman.bg 
 

Заглавие: МОСВ отпусна 750 000 лева за по-чисто море в Лозенец 
 

Линк: http://www.flagman.bg/article/100676 
 

 
 

Текст: За да не се повтори замърсяването от август миналата година в Лозенец, Министерството на 
околната среда и водите  е отпуснало 750 000 лева, с които се подпомага финансирането на проект за 
изграждането на задържателен резервоар. Това съобщи министърът Ивелина Василева днес, по време на 
участието си в телевизионно предаване. Съоръжението ще подпомага работата на съществуващата 
пречиствателна станция в случаите на пренатоварване, като задържа част от отпадните води и ги 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4294
http://www.vesti.bg/pari/biznes/frenskata-total-shte-investira-250-mln.-vyv-varna-5999573
http://www.vesti.bg/bulgaria/politika/borisov-bylgariia-shte-iznasia-gaz-stavame-konkurent-6051811
http://www.flagman.bg/article/100676
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преработва през нощните часове. 
Министърът допълни, че МОСВ полага големи усилия за опазване чистотата на морските води. Близо 350 
милиона лева са инвестирани чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" в изграждането на 
пречиствателни съоръжения по цялото Черноморие. Само през изминалата година бяха пуснати в 
експлоатация пречиствателни мощности в много от големите населени места по Черноморието. 
Василева определи като шанс за България проучванията за газ в Черно море. „Темата с провеждането им 
е много чувствителна, затова изключително строго следим да се спазват всички изисквания, 
произхождащи от екологичното законодателство“, каза тя. 
„Всички трябва да бъдат спокойни, защото технологията, която ще се прилага, е най-съвременната и е 
щадяща околната среда. Взети са всички мерки  по отношение на изисканите проучвания, които са 
проведени от 2012 до сега, разработени са всички координационни действия и планове за недопускане 
на каквото и да е замърсяване“, подчерта министър Василева. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: През 2015 г. общините на територията на РИОСВ–Русе, които са сключили договори с 
организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки се увеличиха от осем в началото на годината 
до дванадесет 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_149710.html 
 

 
 

Текст: Всички 22 общини имат утвърдени програми по „Управление на дейностите с отпадъци” (УДО). 
През 2015 г. не са актуализирани общински програми по опазване на околната среда (ООС) и по 
управление на отпадъците. През докладвания период са предоставени отчети от общинските 
администрации за изпълнението на предвидените в действащите програми през предходната 2014 г. 
дейности, се казва в годишния доклад на РИОСВ - Русе. 
Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ 53/2012 г.) 
всичките общини са в процес на консултации и подготовка на нови общински наредби и програми за 
управление на отпадъците, регламентиращи управлението на битовите, строителните, биоотпадъците, 
опасни отпадъци от бита и т. нар. масово разпространени отпадъци. В наредбите и програмите ще се 
отразят новите изисквания на нормативната база по отпадъците.  
Всички общини на контролираната територия са въвели системи за организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на битовите отпадъци. Периодично се извършва ремонт или подмяна на старите и 
амортизирани съдове с нови. 
През 2015 г. общините на територията на РИОСВ–Русе, които са сключили договори с организации по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки се увеличиха от осем в началото на годината до дванадесет в 
края. В предходен период, преди отчетната 2015 г., някои от организациите по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки са прекратили договорите си с по-малките общини в региона, но през тази година 
тенденцията е към обхващането и на общини с населени места с население под 5 000 жители, където да 
се създадат и функционират системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.  
Общините са информирали РИОСВ–Русе за броя и адресите, на които ще бъдат поставени контейнери за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки.  
През 2015 г. поради промените в ЗУО (отпадна изискването за разработване на програми) не са 

http://www.ruseinfo.net/news_149710.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

утвърждавани фирмени програми по управление на дейностите с отпадъци. 
За докладвания период годишните отчети за отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 1 (ДВ бр. 
51/20.06.2014 г.) са изпратени от лицата, генериращи и третиращи отпадъци в ИАОС.  
Фирмите с издадени разрешения за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали на 
територията на РИОСВ–Русе през 2015 г. са 35 броя с 69 действащи площадки. Всички фирми в срок до 
10.03.2015 г. са представили в ИАОС годишни отчети за третираните от тях отпадъци. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: 44 хил. тона са приети за 2015 година в русенската мобилна инсталация за рециклиране на 
строителни отпадъци 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_149713.html 
 

 
 

Текст: При осъществяването на превантивния и текущ контрол на фирмите, занимаващи се със 
строителни дейности се дават предписания за извозване на строителните отпадъци до съответните 
Регионални депа. На депото на гр. Русе са изградени две клетки за строителни отпадъци, на депата в 
Силистра и Разград те се депонират смесено, с битовите отпадъци. 
Към момента на територията на РИОСВ-Русе има разработен и реализиран един проект за рециклиране 
на строителни отпадъци. Местоположението на площадката е в непосредствена близост до Регионалното 
депо на гр. Русе. Експлоатира се мобилна инсталация за раздробяване и сепариране по фракции на 
строителните отпадъци. Получените материали се реализират на пазара като продукти за повторно 
влагане в строителството. През 2015 г. в инсталацията са приети 44 000 тона строителни отпадъци, 
реализирани като продукт за влагане в строителството са 5 050 тона. 
 
 
Източник: desant.net 
 

Заглавие: Кражбата на метали може да има тежки последствия 
 

Линк: http://www.desant.net/show-news/35733/ 
 

 
 

Текст: Българска асоциация по рециклиране подкрепя предложенията за промени в Наказателния кодекс 
за глоба до 30 000 лв. и затвор за собствениците на незаконни пунктове за скрап и лишаване от свобода 
от 1 до 10 години за кражба на кабели, електропроводи, релси, пътни знаци и капаци на шахти. 
Българска асоциация по рециклиране многократно е изтъквала необходимостта от работещи текстове в 

http://www.ruseinfo.net/news_149713.html
http://www.desant.net/show-news/35733/
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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 застрашава живота и здравето на хората, причиняват 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. 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. 
 
 
Източник: zonaburgas.bg 
 

Заглавие: Събраха много отпадъци в Несебър 
 

Линк: http://www.zonaburgas.bg/2016/04/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80/ 
 

 
 

Текст: Огромно количество стари електроуреди бяха събрани в Несебър след традиционната еко 
инициатива, която се организира от Черноморската община. 
В специалните пунктове бяха събрани рекордно количество батерии, монитори, телефони, телевизори и 
едра домакинска техника. 
Акцията по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се проведе във 
всички съставни селище на общината. Отпадъците са предадени за рециклиране. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: След въвеждането на кантар рязко падна тонажът на депонираните отпадъци на сметището в 
Две могили 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_149728.html 
 

http://www.zonaburgas.bg/2016/04/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80/
http://www.zonaburgas.bg/2016/04/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80/
http://www.zonaburgas.bg/2016/04/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80/
http://www.zonaburgas.bg/2016/04/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80/
http://www.ruseinfo.net/news_149728.html
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Текст: От миналата година се знаеше по колко тона се изнасяха за дeпониране на нашето сметище и 
какви пари се плащаха за отчисления към РИОСВ. Мерките, които взехме от 19.02.2016 г. са всеки един 
камион да минава през кантар. Оказа се, че през предходната година са се отчитали около 300 т. на месец 
на базата на брой контейнери от населените места на общината и от кубатурата се преизчислява тонажа. 
Изведнъж когато камионите започнаха да минават през кантар тези тонове станаха 192. Отчисленията, 
които плащахме в РИОСВ до 31.12.2015 г. бяха в размер на 28 лева на тон, а от 01.01.2016 г. станаха 36 
лева за тон. След като камионите започнаха да минават през кантар, тонажите паднаха и вместо 
отчисленията да се вдигат нагоре те паднаха надолу. Освен това за поддръжка на депото на месец се 
отделяха около 3 хил. лева за поддръжка на верижната техника, сега вече и там падна сумата и тя е около 
под 2 хил. лева. От всичко това се оказва, че разходите падат, а боклуците едва ли са намалели. По 
отношение на ремонта на двата сметосъбиращи камиона – години наред техниката е използвана без да е 
ремонтирана или както се казва камионите са карани докато може, заяви Божидар Борисов – кмет на 
Община Две могили. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Спад в броя на проектите за дейности с отпадъци на територията на РИОСВ - Русе след 
промените в закона преди 4 години 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_149747.html 
 

 
 

Текст: Предложенията, свързани с дейности по управление на отпадъците представляват 9 % от общия 
брой инициативи през 2015 година на територията на РИОСВ - Русе. За сравнение, през 2012 г. този вид 
дейности са представлявали 21 %, през 2013 г – 11,2%, а през 2014 - 12% от общия брой процедирани 
намерения. Тенденцията за спад в броя на проектите за дейности с отпадъци се дължи главно на 
промените в Закона за управление на отпадъците от 2012 г., чрез които се регулира ситуирането на 
площадки за дейности с отпадъци само на терени, определени с устройствен план за промишлени и 
складови дейности. Заявените през 2015 г. намерения, са свързани както с откриване на нови площадки 
за временно съхранение на ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА и отработени масла (5 броя ИП), така и дейности по 
предварително механично третиране на различни видове отпадъци (4 броя ИП), в т.ч. сортиране на 
неопасни отпадъци, механично раздробяване на гуми, рязане на бракувани кораби и др. 
 
 
Източник: dnes.bg 
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Заглавие: В Кения преносимите тоалетни спасят дърветата 
Отпадъците се трансформират в ефективно гориво за готвене 
 

Линк: http://www.dnes.bg/world/2016/04/29/v-keniia-prenosimite-toaletni-spasiat-dyrvetata.301074 
 

 
 

Текст: Нов проект използва соларна енергия, за да трансформира отпадъците от тоалетните в ефективно 
гориво за готвене като част от инициатива за подобряване на хигиената за хората в общините без 
вътрешен санитарен възел. В същото време благодарение на проекта се намалява и изсичането на горите 
за дървени въглища, пише Джефри Камади, агенция Ройтерс. 
В общините около Найваша, на около 90 километра северозападно от Найроби, кенийското социално 
предприятие Sanivation, чийто бизнес е насочен и към социални дейности, е започнало да предлага 
тоалетни на домове, в които няма истинска канализация. 
Местно произведените тоалетни, наречени "Сини кутии", са преносими и не изискват фиксирана 
водопроводна инсталация. 
От здравна гледна точка ползите за една община, която иначе почти няма достъп до съвременни 
тоалетни, са значителни, коментира д-р Орен Омбиру, здравен служител в Найваша. 
Водеща причина за смъртността при децата под петгодишна възраст в Кения е диарията - проблем, който 
се изостря от лошия санитарен възел, отбелязва той. 
Повечето домове в полуградските райони нямат вътрешна канализация и някои хора нямат друг избор, 
освен да изхвърлят изпражнения навън, допълва медицинското лице. 
"Безопасното отстраняване на отпадъците е един от най-добрите начини за предотвратяване на 
диарията. Това е предизвикателство за огромно мнозинство от жителите в периферията на градовете, 
които са предимно хора с ниски доходи", казва Омбиру. 
Досега са осигурени около 80 тоалетни, обслужващи над 400 души. Това, което обаче прави проекта нещо 
повече от обикновено усилие за подобряване на санитарните условия, е случващото се с отпадъците, 
след като бъдат събрани от тоалетните. 
Смесване, готвене и изгаряне 
Отпадъците се смесват с прах от дървени въглища и с отпадъчен растителен материал от съседните 
ферми за цветя, който е изгорен и е смлян на фин прах. 
Sanivation използва соларна технология, за да концентрира слънчевите лъчи и да подгрява тоалетните 
отпадъци до висока температура, стерилизирайки ги и правейки ги безопасни за повторна употреба. 
Сместа се превръща в бездимни брикети, които хората могат да си купуват за готвене у дома. 
Бенджамин Крамер-Роуч, директор по енергетиката в Sanivation, твърди, че техният проект е един от 
много малкото, които използват този модел за трансформиране на човешки отпадъци в твърдо гориво. 
Наоми Ванджира Чеге, майка на три деца от района Карагита, на около 15 минути с кола от Найваша, 
използва тоалетна "Синя кутия" вкъщи и готви с брикети на Sanivation от година. 
"Фактът, че тоалетната е преносима, означава, че може да се използва във всяка стая на къщата. Така че 
не се налага да се безпокоите за излизането навън до тоалетна", разказва тя. 
Чеге използва половин килограм брикети, за да сготви едно ястие. Макар че цената им е 25 шилинга (0,25 
долара) за килограм и те струват малко повече, отколкото тя би платила за обикновени дървени въглища, 
жената казва, че те горят по-дълго - до четири часа. 
"Не добавяте гориво, когато готвите, дори и по-дълго", допълва Чеге. Друго предимство е, че брикетите 
не произвеждат дим или миризма, изтъква домакинята. 
"Когато клиентите използват нашите брикети, купени на по-висока цена от дървените въглища, 
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ефективността от дълготрайното горене на практика им спестява 10 до 15 % от разходите за гориво на 
месец", уточнява Крамер-Роуч. 
Той се позовава на продажбите с обем 5 тона месечно като доказателство, че цената не е разубедила 
хората. 
И тъй като брикетите горят по-дълго време от въглищата, произведени от дървен материал, всеки 
продаден тон спасява 88 дървета, подчертава той. 
Тоалетните също са популярни, продължава той. Sanivation ги монтира безплатно, но изисква месечна 
такса от 600 кенийски шилинга (около 6 долара), за да премахва отпадъците. 
Крамер-Роуч признава, че някои хора трудно могат да си го позволят. "Понеже плащането е месечно, 
установихме, че хората могат да планират предварително и да пестят, точно както биха го правили за 
електричество или наем", добавя той. 
Ползвателите могат да решат да прекратят абонамента си за услугата всеки месец, но за повторно 
абониране се плаща над 90 %, пояснява той. 
Хората избират услугата, защото тя им предлага възможност да имат чиста тоалетна в собствения си дом. 
"Всички тоалетни са без миризма и позволяват на всеки, включително на възрастни и инвалиди, да 
използват съоръжението достойно и безопасно", хвали се директорът. 
Sanivation обработва един тон отпадъци от тоалетни на месец и както Крамер-Роуч казва, се надява да 
утрои този обем през идните шест месеца. 
Той е на мнение, че преносимите тоалетни биха могли да се използват и на места като бежански лагери, 
където има голяма нужда от елементарен санитарен възел. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Повдигнаха проблеми на Генерал Тошево на поредната среща "Попитай кмета" 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1571848 
 

 
 

Текст: В последния работен ден на месец април в сградата на Община Генерал Тошево се проведе 
третата среща от инициативата “Попитай кмета”. По традиция на събитието присъства целият екип на 
градоначалника Валентин Димитров, който беше готов да отговори на всички зададени въпроси. 
Гражданите, които зададоха своите въпроси обаче бяха само трима. 
Срещата започна с отчет на кмета за свършеното през месец април. В него той посочи като по-важни 
дейности доставката на 70-те нови кафяви контейнери за биологично разтворими отпадъци, 
освежаването на пешеходните пътеки в града, изготвянето на стратегията за МИГ, закупуването на нова 
апаратура за Медицински център I – град Генерал Тошево, разпределението на мерите и пасищата и 
добрата организация на богатия културен календар. 
Валентин Димитров анонсира и предстоящите задачи за месец май, сред които изпъкват стартът на 
санирането на първия блок в града, поставянето на повдигнати пешеходни пътеки (тип “легнал полицай”) 
в централната част на Генерал Тошево, както и предстоящите събития около майските празници. 
Гражданите отново попитаха за водния цикъл на града, който определено се очертава като най-големия 
проблем за Генерал Тошево. Решение по този проблем обаче ще има най-рано през 2018 година. 
Поставени бяха и проблемите за липсата на място за изхвърляне на строителните отпадъци и 
поддръжката на пространството около железопътната гара. По първия казус вече има взето решение. От 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1571848
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15-ти април на територията на Община Генерал Тошево са закрити всички депа и сметища, а от 1-ви март, 
отпадъците се извозват до регионалното депо в село Стожер. Поради тази причина, общината е закупила 
кантар и контейнер, който ще бъде разположен по пътя за село Люляково. Там срещу съответната такса 
всеки гражданин ще може да предаде своите строителни отпадъци. 
Пространството около гарата е собственост на БДЖ и организацията около поддръжката трябва да се 
поеме от българската железница, стана ясно на срещата. Въпреки това кметският екип даде уверение, че 
при възможност, назначените по временната заетост служители ще окосят тревните площи. 
Имаше и въпрос на гражданин, свързан с осветлението по улиците “Калиакра”, “Васил Априлов”, “Бачо 
Киро”, “Патриарх Евтимий” и “Петко Д. Петков”. От управата увериха, че в най-кратки срокове, 
проблемните участъци ще бъдат оправени и там, където има крушки, а не светят – ще бъдат подменени. 
Последният въпрос беше изпратен по електронната поща и беше свързан с липсата на вода в града на 27-
ми и 28-ми април. Причината за това се крие в авария по довеждащия водопровод Ф150, която вече е 
отстранена. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Явор Говедаров, кмет на смолянското село Търън: Всяка седмица в 6-километров пътен 
участък в селото се събират по 5-6 чувала отпадъци, изхвърлени от прозорците на преминаващите коли 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/05/02/2233432/yavor-govedarov-kmet-na-smolyanskoto-
selo-taran-vsyaka-sedmitsa-v-6-kilometrov-paten-uchastak-v-seloto-se-sabirat-po-5-6-chuvala-otpadatsi-
izhvarleni-ot-prozortsite-na-preminavashtite-koli.html 
 

 
 

Текст: Всяка седмица в 6-километров пътен участък в село Търън продължаваме да събираме по 5-6 
чувала отпадъци, изхвърлени от прозорците на преминаващите през селото коли. Това каза за Радио 
„Фокус” – Смолян Явор Говедаров – кмет на смолянското село. По думите му, в този участък събират 
всякакви боклуци - кутии от цигари, бутилки от минерална вода, безалкохолни, опаковки от пакетирани 
храни и др. Кметът обясни, че за да се спре с това безразборно изхвърляне на отпадъци от колите, първо 
трябва да се промени съзнанието на някои хора, а следващата вече мярка да е глобата. „Освен това 
трябва и тези, които стават свидетели на такова нещо, да се научат като видят, че някой изхвърля от 
прозореца на автомобила боклуци да запишат номера на колата и да сигнализират”, каза кметът. 
Говедаров добави, че са обмисляли също и да поставят камери, за което обаче трябва да разполагат с 
повече финансови средства. Въпреки това подчерта, че ще предприемат някакви мерки. В момента в 
селото работят по подобряването на инфраструктурата. Оправят спирките, където имат нужда от ремонт. 
„Направихме обществена тоалетна в Търън, която е много хубава, с две клетки – дамска и мъжка. За 
съжаление, обаче още няма отпусната програма за наемане на работници по временна заетост и това в 
големите кметства, каквото е и Търън, ни е много трудно, тъй като нямаме хора на социално 
подпомагане”, каза Говедаров. Той обясни, че има три жени, които са на социално подпомагане и двете 
са инвалиди. Работят по 4 часа 14 дни и не смогват с почистването дори на централната част. 
 
 
Източник: shumen.topnovini.bg 
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Заглавие: Глобиха Община Върбица със 7 000 лв. заради нередности при сметоизвозването 
 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/704156/?mobile=false 
 

 
 

Текст: Административният съд в Шумен е потвърдил наложена глоба от 7000 лв. на Община Върбица. 
Това става ясно от решение по жалбата, с която Общината е протестирала наложената й санкция от 
Регионална инспекция по околната среда и водите. 
Първо от администрацията са обжалвали глобата пред Районен съд Велики Преслав, но след като там е 
потвърдена, протестът е отнесен до ШАС. 
От документите става ясно, че експерт на РИОСВ е извършил проверка през август миналата година, при 
която е установено, че от 20 юли до 12 август Общината е извършила транспортиране на смесени битови 
отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране без да притежава действащ 
регистрационен документ от Закона за управление на отпадъците. 
Затова впоследствие на Община Върбица е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв. 
На първа инстанция от общинската администрация обжалвали, като сред мотивите им било, че 
продължили дейността по извозване на отпадъци без документ, тъй като това било положение на крайна 
необходимост. Според управата на Върбица така се е преодоляла опасността от отрицателни последици 
за населението при преустановяване на събирането и извозването на битовите отпадъци. 
След като магистратите във Велики Преслав потвърдили глобата, Общината отнесла жалбата си до 
Административния съд в Шумен. 
Съдиите преценили, че Община Върбица е имала издаден регистрационен документ от  РИОСВ с краен 
срок на действие на 13 юли. 
Към момента на проверката през август, Община Върбица не е била подала заявление за нова 
регистрация по Закона за управление на отпадъци. 
Съдът преценил, че нарушението не е извършено при условията на крайна необходимост, тъй като 
Общината вече е имала подобен документ и е длъжна да следи срока му на действие.  
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Фирми делят печалби с община Монтана 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5465692 
 

 
 

Текст: Общинските дружества в Монтана, приключили дейността си през миналата година с печалба ще 
внесат половината от натрупаните средства в общинската каса, реши местният парламент. В Монтана 
има шест общински търговски дружества, които се занимават с медицина, търговия, събиране на 
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отпадъци и привличане на инвестиции. В тях са заети 71 работници и специалисти. Три от фирмите - 
Център по дентална медицина, Медико-техническата лаборатория и Технологичен парк са завършили 
2015 г. със загуби за около 20 000 лева. Паркът, който е изграден със средства от ЕС, обаче в последните 
години привлече над 10 млн. лева инвестиции, с които се строят два търговски центъра и нов завод. 
Останалите дружества – Общински пазар, Медицински център и Депо за битови отпадъци са реализирали 
161 000 лева печалба. Половина от тази сума ще бъде внесена като дивиденти по сметката на община 
Монтана, решиха съветниците. Средствата ще бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата на 
града и селата в района, заявиха от местната управа. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Велико Търново: През месец април са почистени 19,5 декара незаконни сметища на 
територията на града 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/04/28/2231868/veliko-tarnovo-prez-mesets-april-sa-
pochisteni-195-dekara-nezakonni-smetishta-na-teritoriyata-na-grada.html 
 

 
 

Текст: В изпълнение на политиките си по опазване на околната среда и устойчиво развитие през месец 
април на територията на град Велико Търново са предприети действия за премахване на незаконни 
сметища на площ от 19,5 декара. Това съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. Върху вече 
почистените площи са проведени редица дейности по осъществяване рекултивация на териториите, 
които са били замърсени от нерегламентирани сметища. През месец май предстои продължаване на 
усилията за почистването на нерегламентирани сметища и територията на други населени места в 
Община Велико Търново! Община Велико Търново се обръща към всички граждани на общината с апел 
да проявят разбиране и да спазват правилата при изхвърляне на битови отпадъци. Създаването на 
незаконни сметища ангажира обществени ресурси, които биха могли да бъдат инвестирани в 
благоустрояване и подобряване естетическият и функционален вид на град Велико Търново и населените 
места в границите на общината. 
 
 
Източник: shum.bg 
 

Заглавие: 9 обекта „осиновиха“ на Шуменското плато 
 

Линк: http://www.shum.bg/index.php?item=139384&PHPSESSID=tehc38k0ivancaum2uesp57us2 
 

 
 

http://www.shum.bg/index.php?item=139384&PHPSESSID=tehc38k0ivancaum2uesp57us2
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Текст: Девет са вече „осиновените“ обекти на територията на Шуменското плато, след като през ноември 
миналата година Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ стартира инициативата за „осиновяване“ на 
кътовете за отдих, заслоните, детските площадки и туристическите маршрути на територията на парка. 
Организации и фирми вече полагат редовни грижи за заслоните „Теменуга“, „Детелина“, „Алеко“, „Успех“ 
и „Автостроител“ 1 и 2 /фургоните/. Сред „осиновените“ обекти са специализираният веломаршрут за 
спускане, както и детската площадка „Слънце“, до Информационния център на Паметника. От скоро 
стопанин си е намерила и поляната зад паметник „Създатели на българската държава“, заедно с 
беседката и детската площадка там. 
Сред „осиновителите“ са ЦДГ „Конче Вихрогонче“, Туристическо дружество „Мадарски конник“, велоклуб 
„Илчов баир“, фирмите „Изи Кредит“ и „Примекс“, първичната партийна организация на БСП и на 
младежите на ГЕРБ. 
„Всички осиновители полагат съвестно грижи за своите обекти. Редовно почистват от боклуци и косят 
тревата. Велоклубът почиства около специализираният веломаршрут, но поддържа и всички останали 
веломаршрути. Освен това, целогодишно ликвидират нерегламентирани сметища на територията на 
целия парк“, обясни директорът на ПП „Шуменско плато“ Сашко Кунев. 
Служителите на фирма пък, освен че почистили своя обект - заслон „Теменуга“, по случай Седмицата на 
гората са изградили там и детски съоръжения 
„За съжаление не спират вандалските прояви и замърсяването на парка“, каза още Кунев. По думите му 
непрекъснато се образували нерегламентирани сметища и редовно се отмъквали и чупели 
информационни табели, пейки и маси. В тази връзка почти всяка седмица от ПП „Шуменско плато“ 
сигнализирали в полицията, но без резултат. Нямало намерени крадци, а кражбите и вандализма не 
спирали. За да намалеят недобросъвестните прояви от парка възнамеряват да сложат видеонаблюдение. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: След гонка и бой с полицаи задържаха роми за кражба на кабели 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1571801 
 

 
 

Текст: Две престъпни групи за кражба на кабели, препарати за растителна защита и селскостопанска 
техника бяха разбити при съвместна операция на ГД „Национална полиция" и областните дирекции на 
МВР в Русе, Плевен и Велико Търново. 
Резултатите бяха съобщени на специална пресконференция днес в Русе, след като тази сутрин приключи 
задържането и на последните участници в кражбите. 
По думите на Милко Илиев, началник отдел „Криминална полиция" в ГД „Национална полиция", 
разработката е продължила няколко месеца. В понеделник в Плевен са били задържани двама души - на 
24 и 29 години, като трети е успял да избяга и е обявен за общодържавно издирване. Тази сутрин в 
района на Борово, Русенско, и Полски Тръмбеш са арестувани още осем души на възраст между 15 и 45 
години. Повечето от тях са от плевенското село Мечка, от ромски произход, като са в семейно-родови 
връзки помежду си. 
Крадци отнесоха 500 метра цветни кабели 
„Осемте лица са задържани след извършена кражба на около 800 метра кабел от резервно трасе на БТК, 
което се намира на територията на село Бъзън, Русе. В автомобил, ползван от лицата, е намерен 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1549337
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инкриминираният метал. С едно изключение, всички са криминално проявени, четири от лицата са 
осъждани за кражби, едното е за хулиганство. Лицата действат след предварително проучване на 
обектите, говорим и за двете групи. Влизат в обекта на посегателство, ако има физическа охрана на 
обекта, преминават към насилствени действия. Те са изключително жестоки и брутални в действията, 
които предприемат. Пребиват почти до смърт пазачите", обясни главен инспектор Златка Падинкова от ГД 
„Национална полиция". 
При задържането си и двете групи са оказали съпротива. Автомобилите им не са спрели при даване на 
знак от полицаите, след което се е стигнало до гонки. В Плевен при ареста са пострадали леко трима 
полицаи - двама от ГД „Национална полиция" и един от плевенската дирекция. 
Според разследващите групите са много добре организирани, действат изключително бързо, като всеки 
има конкретна задача - един копае, друг оголва кабела, трети го издърпва с теглича на джипа. 
Предполага се, че имат готов пазар за незаконно придобития цветен метал и работят по поръчка. 
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