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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Срокът за участие в Зелената олимпиада се удължава с 5 дни - до 15 май 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4307l 
 

 
 

Текст: С пет дни се удължава срокът за участие в Зелената олимпиада. Вместо до 10 май, учениците от 
цялата страна ще могат да решават тестове в онлайн платформата zelenaolimpiada.bg до 15 май. 
Тази година Зелената олимпиада е част от образователно-информационната кампания „Яко е да си еко“ 
на Министерството на околната среда и водите. Тя е подкрепена от Министерството на образованието и 
науката. 
„От цялата страна продължават да идват запитвания дали учениците могат да се включат в състезанието 
след празниците и затова удължаваме срока“, обясниха организаторите от Академика БГ. 
Победителите ще бъдат обявени на 20 май, както е предварително обявено в регламента. Досега за 
участие в четвъртото издание на инициативата са се регистрирали 4120 деца от цялата страна. Наградите 
са таблети, смартфони и MP3 плеъри. 
Има и награди за най-активните училища. Те ще бъдат поканени на заключителните представления по 
награждаването „Яко е да си еко“ с участието на екопосланиците Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека. 
Популярните актьори ще представят по атрактивен начин „зелената тема“ пред младите хора. 
Националната кампания „Яко е да си еко“ цели изграждане на екологично създание сред подрастващите. 
Акценти в нея тази година са две теми – отпадъците и чистотата на въздуха. Кампанията цели и да 
популяризира Оперативна програма „Околна среда 2014-2020". 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Предстои обезвреждане на над 4000 тона негодни пестициди 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4311 
 

 
 

Текст: Проектът за обезвреждане на над 4 хиляди тона негодни пестициди от 216 склада в цялата страна 
навлиза във фаза на реално изпълнение през тази година. Той е на стойност 23,4 млн. швейцарски франка 
и е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Изпълнител на проекта 
„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна 
защита с изтекъл срок на годност“ е Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда  (ПУДООС). 

http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234278/uvelichava-se-pokazatelyat-po-byudzheta-na-mosv-za-maksimalen-razmer-na-angazhimentite-za-razhodi-za-2016-g.html
http://www.moew.government.bg/YoApostolova/AppData/Local/Temp/zelenaolimpiada.bg
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Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та (трудово-кооперативни земеделски 
стопанства) и АПК-та (аграрно-промишлени комплекси).  Пестицидите в складовете са основно два вида – 
фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни заболявания, и инсектициди – за борба срещу 
вредителите. Някои са в течно, други в прахообразно състояние и сега предстои да бъдат 
преопаковани  за транспортиране според европейските изисквания за международен превоз на опасни 
товари по шосе. 
„Целият процес ще бъде под контрола на високо квалифицирани специалисти и се гарантира, че ще е 
напълно безопасен за околната среда и за хората“, каза изпълнителният директор на ПУДООС Ренета 
Георгиева. „Преопаковането ще се извърши от персонал, който е добре подготвен за изпълнението на 
подобни операции. След това пестицидите ще бъдат изнесени извън пределите на страната за изгарянето 
им в специализирани инсинератори, каквито в България все още няма. Самите складове, в които досега 
са били съхранявани, ще трябва да бъдат обезвредени и санирани.  Така ще се реши един дългогодишен 
проблем и страната по напълно безопасен начин ще се освободи от тонове опасни вещества“, обясни 
Георгиева. 
Паралелно с реализацията на проекта, Министерството на околната среда и водите следи за състоянието 
на складовете  и ББ-кубовете, в които се съхраняват излезли от употреба пестициди. През месец март са 
извършени проверки от РИОСВ и представители на общините на всички складове и ББ-кубове,  които са в 
близост до водни обекти, както и на тези, които са оценени като рискови. В резултат от проверките бяха 
обезопасени ББ-кубове в град Хисаря и с. Старосел, община Ардино, с. Марково, община Каспичан,  с. 
Хърсово и други. Подобрено е и състоянието на складовете в с. Търън, община Смолян, с. Тeлиш, община 
Червен бряг, централизираните складове в Никопол и Карлуково и други. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Арх. Чавдар Ченков,Сдружение „Хамалогика“: 5 чувала с пластмасови капачки за рециклиране 
са събрали децата от ОУ „Княз Борис I“ до момента 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2235668/l 
 

 
 

Текст: 5 чувала с пластмасови капачки за рециклиране са събрали децата от ОУ „Княз Борис I“ до 
момента. Това каза за Радио „Фокус” – Бургас арх. Чавдар Ченков от Сдружение „Хамалогика“. Това е част 
от инициативата „Бургас рециклира“. „Опитваме се да покажем на децата един друг начин за използване 
на отпадъците, а именно чрез преизползването. Каним ги в различните часове да си носят различни 
материали. Понякога са пластмасови празни бутилки или торбички, картонени кутии от обувки или 
хартия, която е за изхвърляне. Заедно с тях се опитваме да им покажем как тези неща могат да се 
преизползват“, обясни той. Според него, не всичко задължително е отпадък, а може да му се вдъхне нов 
живот чрез забавни игри.  
Арх. Ченков посочи, че вече трета година от началото на провеждането на инициативата, първокласници 
събират капачки под формата на състезание. „Взимаме и малки подаръци, за да ги стимулираме да 
събират повече. Тази година определено имаме най-много събрани капачки. Даже все още не сме успели 
да изпратим всички за София“, поясни той. По неговите думи, това е сериозно количество за трите 
седмици и половина, през които децата участват в кампанията. „Впечатлени сме, че има по-голям 
процент на събиране, отколкото от минали години, когато сме правили тази инициатива“, допълни арх. 

http://www.focus-news.net/news/2016/05/04/2234292/kyustendil-lipsva-reshenie-otnosno-izgrazhdaneto-na-tsentar-za-prerabotka-na-bitovi-otpadatsi-za-golyama-chast-ot-obshtinite-v-oblastta.html
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Ченков. Той уточни, че капачките се изпращат на организация в София. „Ние нямаме директно отношение 
към рециклирането на капачките. Знаем, че организацията има договор с фирма, която рециклира 
пластмаса. Те получават една по-добра цена от нормалната за рециклиране на пластмаса. Пластмасата на 
капачките е по-плътна и по-трудно се събират и отделят. Със събраните средства те закупуват винаги 
медицинска техника за хора, които са в нужда и не могат да си я позволят. Качват техни снимки и ни 
изпращат информация за това как са се използвали средствата, които са получили“, обясни арх. Ченков. 
 
 
Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: До кога цените ще издържат? 
 

Линк: http://scrap-bg.com/12162/ 
 

 
 

Текст: В резултат на дългия  спад в цените, скрап запасите  бяха почти  привършени    в началото на тази 
година . По този начин, когато стоманодобивните  заводи започнаха да купуват отново тази година – 
цените на стоманата и скрапа нараснаха през Март – през това време  имаше на разположение много 
малко скрап. Цените скочиха и  през март и през  април като се   очаква, цените да достигнат своя 
максимум през втората половина на май и юни месец. 
Притока на скрап към скрап-базите сега е с до 30% по-висок от началото на годината, затова част от 
постъпващия материал отива директно към експортния пазар. За да попълнят намаляващите запаси от 
зимата, заводите сега масово купуват скрап, съответно и  на по-висока цена. 
В момента вече са поръчани доставките на заместителя на скрапа – желязната руда. Но е факт, че 
доставките винаги се бавят, поради голямото си количество, морския транспорт, пристанищните 
операции и съответния транспорт до преработвателите. За да работят в режим, заводите правят тези 
бързи покупки на скрап , за да компенсират времето за доставка на рудата. Трябва да се има в предвид, 
че колкото и да падне цената на металния скрап, той винаги ще си остане като цена по-скъп отколкото 
желязната руда. Това  е и времето за повишението на готовата продукция или по-скоро оправданието на 
производителите за по-скъпата продукция. Повече от половината заводи в света работят с желязна руда. 
През годината купуват обаче скрап през тези 2-3 месеца, които им служат за определяне на цените през 
цялата година.  За сравнение, сега цената на желязната руда е 70 $. 
По същите причини, през втората половина на годината в Китай цените на готовата продукция ще спаднат 
драстично. През март са произведени 20% повече  от февруари и 3 % повече стомана, на годишна база. 
Този материал вече се поръчва от дистрибуторите  и залива пазарите .Съответно води и до намаляване на 
цените  . В САЩ през това време замира и износа на метали . Европейските заводи започват корекция на 
цените си буквално дни след юни месец и съответно разчитат на евтиния китайски внос на 
полуфабрикати. 
 
 
Източник: tvevropa.com 
 

Заглавие: Бизнесът иска справедлива такса за битовите отпадъци 
 

Линк: http://www.tvevropa.com/bg/news/interviews/view/115575 
 

http://scrap-bg.com/12162/
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Текст: Да се прецизира начинът за определяне на таксата смет и общинските съвет да нямат възможност 
да ползват при изчисляване на размера й друга основа освен количествата генерирани отпадъци. За това 
настояват работодателски организации в подготвянето промени в Закона за местните данъци и такси. 
Тяхната цел е да направи по-справедлива таксата смет на принципа "замърсителят плаща". 
70% от събраните средства в общините от таксата смет ги плаща бизнесът, който генерира само 30% от 
отпадъците. Това е абсолютно несправедливо и в някои случаи е драстичен проблем за предприятията, 
заяви в предаването "Бизнес линия" Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България.  
От години има битка между два принципа: първият е имаш по-скъп имот- плащаш повече, а дали си 
създал повече боклучи няма значение. Вторият принцип е създаваш повече отпадъци, плащаш повече. В 
момента работна група от работодатели, синдикати и представители на общините е подготвила промени 
в закона за местните данъци и такси, в които се предвижда по справедливо измерване на количеството 
отпадък, който бизнеса и бита генерират, каза още Ивелин Желязков.  
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Спряна е експлоатацията на депото за неопасни отпадъци в Луковит 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100689359/sas-zapoved-na-ekoinspekciata-e-sprana-eksploataciata-na-depoto-za-
neopasni-otpadaci-v-lukovit 
 

 
 

Текст: Общинското депо за неопасни отпадъци в Луковит е закрито. Това става със заповед на 
екоинспекцията в Плевен. 
От кметството в Луковит съобщават, че жителите  на общината  могат да използват новото регионално 
депо за неопасни отпадъци, намиращо се над старото сметище всеки работен ден от 8.00 да 17 часа. На 
територията на депото има изградена система за разделно събиране на отпадъци , за които не се  плащат 
такси от гражданите, но след предварителна заявка,.  
От общината предупреждават, е при установяване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на 
старото общинско депо,  ще бъдат съставяни актове за административно нарушение в размер на 500 
лева. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Сливен: Предприемат се мерки за ограничаване на нерегламентираните сметища по селата 
 

http://bnr.bg/post/100689359/sas-zapoved-na-ekoinspekciata-e-sprana-eksploataciata-na-depoto-za-neopasni-otpadaci-v-lukovit
http://bnr.bg/post/100689359/sas-zapoved-na-ekoinspekciata-e-sprana-eksploataciata-na-depoto-za-neopasni-otpadaci-v-lukovit
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Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/05/05/2234941/sliven-predpriemat-se-merki-za-
ogranichavane-na-nereglamentiranite-smetishta-po-selata.html 
 

 
 

Текст: Заместник-кметът на община Сливен Румен Иванов и секретарят Валя Радева проведоха открити 
приемни в две населени места - селата Сотиря и Камен, съобщиха от пресцентъра на Община Сливен. 
Част от проблемите в населените места касаят инфраструктурата. В село Камен ще бъде направено 
изрязване на храстите, около пътя. По време на срещата в село Сотиря, стана ясно че ще бъдат взети 
мерки за ограничаване на строителните отпадъци , ще бъдат поставени осветителни тела, там където е 
наложително. Ще бъдат взети мерки за разрешаване на най- неотложните проблеми по селата и 
кварталите на Сливен. В срещите участваха и съветниците от ГЕРБ Христо Котов, Георги Стоянов, Тодор 
Начев. 
 
 
Източник: ovarna.bg 
 

Заглавие: Поредната брутална кражба-Откраднаха водосточните тръби на ,,Юнашкия салон“ 
 

Линк: http://ovarna.bg/about-varna/porednata-brutalna-krajba-otkradnaha-vodostochnite-trubi-na-
yunashkiya-salon/ 
 

 
 

Текст: След като нагли апаши откраднаха медния покрив на Кукления театър, новото брутално 
посегателство е вече факт. 
Красивите водосточни тръби на новоремонтирания за милиони левове Юнашки салон, бяха изтръгнати и 
откраднати. Най-вероятни ще отидат в някой пункт за цветни метали. 
Всички по-ниски водосточни тръби, до които крадците са успели да стигнат са изтръгнати и липсват. 
Юнашкият салон е един от символите на морската столица, построен с дарения на варненци по проект на 
арх. Манол Йорданов. Той е открит през 1911 г. с идеята да гарантира условия за създаване на здраво и 
жизнено поколение чрез активна физическа култура. Затова още при градежа върху фасадата били 
гравирани думите :“Здраве, Труд, Постоянство“! Сградата е първата в страната, построена специално за 
нуждите на местното юнашко дружество. 
Днес сградата е напълно възстановена – реконструкцията, реставрацията и основният ремонт бяха 
извършени при пълно съхранение на автентичния вид на обекта и спазване на условията за реновиране 
на паметници на културата. Договорът между Община Варна и Джесика, по която се осъществи 
финансирането, бе сключен в края на март тази година. Индикативната стойност на ремонта е около 
1,8  млн. лв. 

http://www.focus-news.net/news/2016/05/05/2234941/sliven-predpriemat-se-merki-za-ogranichavane-na-nereglamentiranite-smetishta-po-selata.html
http://www.focus-news.net/news/2016/05/05/2234941/sliven-predpriemat-se-merki-za-ogranichavane-na-nereglamentiranite-smetishta-po-selata.html
http://ovarna.bg/about-varna/porednata-brutalna-krajba-otkradnaha-vodostochnite-trubi-na-yunashkiya-salon/
http://ovarna.bg/about-varna/porednata-brutalna-krajba-otkradnaha-vodostochnite-trubi-na-yunashkiya-salon/
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Изградени са две нови галерии  и зала към тях, подменена е дървената стълба, свързваща нивата в 
офисната част, като парапетът й е изработен по детайл, съответстващ на автентичния.   Подовите настилки 
са изцяло нови, изпълнени с модерни материали. Изцяло нови са електро, водопроводната, 
канализационната, вентилационната и климатичната инсталации и сградните отклонения. 
 
 
Източник: news.bg 
 

Заглавие: Издирват мъж, крал от влакове 
 

Линк: https://news.bg/crime/izdirvat-mazh-kral-ot-vlakove.html 
 

 
 

Текст: Установиха трима, откраднали акумулаторни батерии от жп прелез край Криводол. Сигнал за 
кражбата е подаден в нощта на 4 срещу 5 май, съобщи Дарик. 
След бързи действия е установено, че П.Г., П.П. и М.М. – и тримата от Монтана, са автори на кражбата. 
Мъжете са признали, че са откраднали още 6 акумулаторни батерии, намиращи се на територията на 
железопътната мрежа на селата Ракево, Портитовци и Благово. Вещите, обект на кражбите, са намерени 
и иззети. 
П.Г. и П.П. са задържани, М.М. се укрива от органите на реда. 
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