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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 526 млн. лв. са екологичните инвестиции в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и 
Хасково 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4448 
 

 
 

Текст: Общата стойност на екологичните инвестиции в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, 
Смолян и Хасково е 526 млн. лв. Това обяви днес в Хасково министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева. Форумът постави края на инфотур, на който министърът представи 
пред кметове от цялата страна възможностите да кандидатстват за екологични проекти по 
Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС),  Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).  
Министър Василева благодари на представителите на общините от Южния централен район за 
доброто партньорство и отговорността при изпълнението на ангажиментите по провеждане на 
политиките за устойчиво развитие. Тя обобщи резултатите, постигнати в региона до момента. 
104 са проектите, финансирани от трите финансови инструмента, управлявани от Министерството 
на околната среда и водите. Инвестициите доведоха до изграждането на водоснабдителна и 
канализационна мрежа с дължина близо 586 км. В региона са изградени и реконструирани 12 
пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) – Кричим, Карлово, Първомай, Раковски, 
Стамболийски, Сопот, Свиленград, Кърджали, Момчилград, Панагюрище, Пещера и Септември. 
Общото население, обслужвано от ПСОВ е над 206 хил. жители. Изградени са две 
регионални  системи за управление на отпадъците – в Хасково и Панагюрище, с общ капацитет за 
преработка на отпадъци – 208 хил. тона, които обслужват близо 183 хил. жители. 
Министър Василева поздрави присъстващите за общите усилия, благодарение на които успешно е 
приключил стария програмен период и подчерта, че оттук нататък добрата подготовка ще е 
предпоставка за успешното реализиране на проектите от новата оперативна програма . 
Главният директор на ГД ОПОС Яна Георгиева допълни, че важен акцент в програмния период 
2014-2020 е постигането на качествени резултати. „Инвестициите трябва да са ефективни, 
индикаторите ще бъдат много важни и приоритетно ще следим дали се постигат целите, не само 
по време на изпълнението на проектите, но и след това“, каза в заключение Георгиева. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: В понеделник в Бургас гостува спектакълът „Яко е да си еко“ с Рачков и Зуека 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4452 
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Текст: В 10.30 ч. на 13 юни, понеделник, министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева ще инспектира напредъка по проекта за изграждане на канализация в село Маринка. 
Той е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС). На инспекцията министърът  ще бъде с изпълнителния директор на ПУДООС Ренета 
Георгиева и с кмета на Бургас Димитър Николов. 
В 12.30 ч. същия ден Ивелина Василева ще е на спектакъла „Яко е да си еко“ с актьорите Димитър 
Рачков и Васил Василев - Зуека. Шоуто е част от едноименната образователно-информационна 
кампания на МОСВ. Събитието ще е в залата на Държавната опера в Бургас. 
  
 
Източник: agrozona.bg  
 

Заглавие: Над 502 млн. лв. инвестира МОСВ в екопроекти в Северозапада 
 

Линк: http://agrozona.bg/nad-502-mln-lv-investira-mosv-v-severozapada/  
 

 
 

Текст: 502 млн. лв. са инвестирани в Северозападния район за планиране по проекти, 
финансирани от Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд 
(НДЕФ). Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева във Враца на среща с 
кметовете от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, предават от пресцентъра на 
Министерство на околната среда и водите. 
Средствата са вложени в изграждане на базова инфраструктура, която подобрява живота на 
хората и създава по-добри условия за бизнес в регион, който е от изключително значение, 
подчерта министърът. Изградена са 352 км ВиК мрежа и 11 пречиствателни станции, които 
обслужват близо 65 хил. жители. 
Министър Василева припомни, че именно тук започна реализацията на два от най-мащабните 
проекти във водния сектор – интегрираните водни цикли на Враца и Видин. „За съжаление те не 
бяха приключени. Поради забавяне на процедурите и липса на достатъчно административен 
капацитет от проекта на Враца са изпълнени 25%, а на Видин – 30%. ЕК обаче прояви разбиране, 
проектите бяха фазирани и ще бъдат завършени със средства от новата ОП „Околна среда 2014-
2020“. Добрата новина е, че приключи оценката им и предстои подписване на договорите за 
безвъзмездна помощ“, съобщи министър Василева. 
През 2016 г. пред общините се разкриват нови възможности. Към местните власти са насочени 
1,350 млрд. лв. за реализацията на екологични проекти по финансовите инструменти, които МОСВ 
управлява. Общият ресурс, който ще бъде на разположение на общините през 2016 г. по ОПОС е 
близо 1,3 млрд. лв. Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда са налични още 61 млн. лева в секторите води, отпадъци и биоразнообразие. ПУДООС 
предоставя и нисколихвени заеми на общините с 2-годишен гратисен период. Националният 
доверителен екофонд предоставя още 15 млн. лв. по Инвестиционната програма за климата и 
Пилотната схема за насърчаване използването на електрически и електрически хибридни 
превозни средства. 

http://agrozona.bg/nad-502-mln-lv-investira-mosv-v-severozapada/
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„Това е мащабен ресурс, който изисква сериозна подготовка и добро партньорство между 
местните власти и министерството“, подчерта министър Василева. 
Главният директор на ГД ОПОС Яна Георгиева допълни, че основният урок от предходния 
програмен период е да се влагат повече усилия в обмислянето и планирането на проектите. 
„Основният фокус ще бъде постигането на качествени резултати. Затова ще се извършва 
мониторинг не само на фаза изпълнение на инвестициите, но и след това, за да има устойчивост 
на резултатите. С това не искам да  ви плаша, а да ви предпазя от грешки“, посочи Яна Георгиева. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Над 27 хиляди лева събра от санкции РИОСВ-Смолян през май 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1581699 
 

 
 

Текст: През май по наложени текущи месечни имуществени санкции от РИОСВ-Смолян са събрани 
27 732 лева. От тях 22 186 лв. ще бъдат преведени по сметки на общините на територията на които 
се намират обектите замърсители. Тези средства могат да се използват само за реализиране на 
екологични проекти, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ - Смолян. 
В резултат от извършената контролна дейност и констатирани нарушения на екологичното 
законодателство през месец май, РИОСВ-Смолян е съставила 5 aкта за извършване на 
административни нарушения. Четири за непочистване на речните корита от нерегламентирани 
замърсявания с отпадъци и един за замърсяване на воден обект. Издадени са 4 наказателни 
постановления за замърсяване на водни обекти на стойност 6 000 лева. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Най-големият соларен масив е въху мол във Филипините 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/66652 
 

 
 

Текст: Търговски център във Филипините е мястото на най-голямата комерсиална инсталация на 
слънчеви панели в света. Системата генерира 2,9 MW чиста енергия, за да захранва дейностите на 
мола. Проектът също така е най-голямата частна система за добив слънчева енергия, проектирана 
за собствено потребление. Филипинският имотен разработчик Robinsons Land, който стои зад 

https://greentech.bg/archives/66652
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проекта, има планове да постави покривни слънчеви панели и върху други свои търговски 
центрове, с амбицията да достигне 12.5 MW до края на тази година. 
Соларният масив бе включен този месец и е разгърнат върху покрива на мола Robinsons Starmills в 
Сан Фернандо в провинция Пампанга. Това е най-новата серия от соларни проекти, започнати от 
Robinsons Land, която обяви през март, че започва шест инсталации на фотоволтаични масиви. 
Според анонса, те трябваше да бъдат завършени до май. Две други инсталации се очаква да бъдат 
готови и работещи до края на тази година. 
Компанията включи в действие две други слънчеви инсталации върху свои молове през 2015 г., 
като всеки проект е по-голям от предишния. 
Като цяло разработчикът има за цел да постигне общо 12.5MW мощност чрез 10 соларни 
инсталации, разположени на покривите на молове. Компанията написа в съобщение, че тези 10 
електроцентрали заедно ще генерират почти 16 000 000 кВтч чиста енергия на година, спестявайки 
по 8760 тона емисии на CO2. Според разработчика, това е еквивалентно на засаждането на 223 
965 пораснали дървета. 
До края на настоящата година, според Robinsons Land, соларните системи ще генерират около 30 
процента от енергията, необходима за дейностите на моловете. Затова в крайна сметка 
разработчикът планира да инсталира слънчеви масиви върху покривите на всичките си 41 мола. 
 
 
Източник: .elektrotransportsf.com 
 

Заглавие: Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали 
 

Линк: 
http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1652%3A2016
-06-06-11-51-57&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg    
 

 
 

Текст: ПОКАНА 
“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски 
дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и 
Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 348 по точка 2/ 02.06.2016г. обявява търг с 
тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.  
Търгът ще се проведе на 22.06.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на 
“Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 
193.  
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1–Продажба на скрап от черни 
метали: 11 031,20 лв.  (единадесет хиляди тридесет и един лева и двадесет стотинки); За 
Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 11 520,00 лв. (единадесет хиляди и 
петстотин и двадесет лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 18 
253,70 лв. (осемнадесет хиляди двеста петдесет и три лева и седемдесет стотинки); За Обособена 
позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 29 236,50 лв. 
(двадесет и девет хиляди двеста тридесет и шест лева и петдесет стотинки);  За Обособена 
позиция 5 - Продажба на скрап от релси: 42 240,00 лв. (четиридесет и две хиляди и деста и 
четиридесет лева); За Обособена позиция 6–Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси 

http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1652%3A2016-06-06-11-51-57&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg
http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1652%3A2016-06-06-11-51-57&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg
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за нарязване: 8 454,80 лв. (осем хиляди четиристотин петдесет и четири лева и осемдесет 
стотинки); За Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 29 
480,00 лв. (двадесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет лева); За Обособена позиция 8–
Продажба на скрап от негодни акумулаторни батерии: 6 092,50 лв. (шест хиляди деветстотин 
деветдесет и два лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция 9 –Продажба на скрап от 
неразглобени колектори: 1 215,50 лв. (хиляда двеста и петнадесет лева и петдесет стотинки); За 
Обособена позиция 10– Продажба на скрап от бракувани електрически двигатели: 242 075,84 
лв.  (двеста четиридесет и две хиляди седемдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки). 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва Обособена позиция 1–Продажба на скрап 
от черни метали: 800,00 лв. (осемстотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от 
стълбове – 500,00 лв. (петстотин лева);  Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни 
метали: 1 000,00 (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от 
поделение "Трансенерго и РП": 800.00 лева (осемстотин лева); Обособена позиция 5 - Продажба 
на скрап от релси: 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 6–Продажба на скрап от 
бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 600,00 лв. (шестстотин лева); Обособена позиция 7–
Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 1200,00 (хиляда и двеста лева); 
Обособена позиция 8–Продажба на скрап от негодни акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста 
лева); Обособена позиция 9 –Продажба на скрап от неразглобени колектори: 200.00 лв. (деста 
лева); Обособена позиция 10–Продажба на скрап от бракувани електрически двигатели: 4000,00 
лв. (четири хиляди лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД 
"Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 
9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, 
бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", 
разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF. 
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната 
документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 21.06.2016г., в сградата на Централно 
управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня 
Мария Луиза” № 193. 
Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 21.06.2016г., включително. 
Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен 
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193. 
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84. 
  
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Областният управител участва в среща на МОСВ за представяне на политиките в сектор 
„Отпадъци" 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1582284 
 

 
 

Текст: Областният управител Виктор Янев взе участие в среща относно финансовите инструменти 
за развитие на екологичната инфраструктура. Събитието бе организирано от Министерството на 
околната среда и водите и цели да представени политиките в сектор „Отпадъци", както и 
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възможностите за финансиране на общински проекти, чрез инструментите, управлявани от МОСВ 
- ОП „Околна среда", ПУДООС и Националния доверителен екофонд.  
Планираната среща за Югозападен район се състоя в НДК и бе открита от министър Ивелина 
Василева и главния директор на ГД „Оперативна програма околна среда" Яна Георгиева.  
В срещата се включи областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев, както и 
представители на Община Дупница.  
Акцент на форума бе поставен върху изискванията за допустимост за кандидатстване по 
предстоящите процедури в сектор „Отпадъци", както обявената през месец юли 2015г. процедура 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Проектиране и изгражане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени иили биоразградими отпадъци, вкл. 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 
зелени и биоразградими отпадъци".  
Министър Василева напомни, че през 2016 г. за изграждане на инфраструктура в областта на 
водния сектор, отпадъците и биоразнообразие са предвидени 61 млн.лв. 14 млн.лв. от 
Националния доверителен екофонд и са насочени към реализацията на мерки за енергийна 
ефективност, а 1 млн.лв. за стимулиране използването на екологични превозни средства. Тя 
допълни, че в Югозападния район за планиране са инвестирани 1,339 млрд.лв. - средства от 
ОПОС, НДЕФ и ПУДООС. Рехабилитирана и изградена е над 336 км ВиК мрежа. 
 
 
Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: Общините искат десетгодишна отсрочка за новата формула на такса "смет" 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/obshtinite-iskat-desetgodishna-otsrochka-za-novata-formula-na-
taksa-smet-news250277.html 
 

 
 

Текст: За отсрочка между 5 и 10 години по отношение на въвеждането на новата формула за такса 
"смет" настояват общините. 
Това става ясно от изказване на новия председател на управата на Националното сдружение на 
общините в България (НСОРБ) Даниел Панов, който е и кмет на Велико Търново, по време на XIX 
Национална среща на финансистите от общините, провеждаща се в Пампорово. 
"Искаме преходен период в рамките от 5 до 10 г. при преминаването към нов ред за определяне 
размера на таксата за битовите отпадъци", е заявил Панов. 
След години отлагане, през април финансовият министър Владислав Горанов най-сетне публикува 
проектозакон с новата формула за такса "смет". Идеята е от 2017 г. тя да се определя само на 
базата на количеството изхвърлен отпадък или на броя на ползвателите на имота и да не зависи 
от данъчната оценка, както е в момента. 
Въпросът за по-справедлива такса "смет" стои още от предишното управление на ГЕРБ, а 
финансовото министерство не успя да изготви промените в срок заради недоволството от страна 
на общините и на бизнеса. Промените изчакваха и местните избори, защото те имат и тежка 
политическа цена. 
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Причината е, че се очаква новата формула да завиши таксата на много от домакинствата за сметка 
на бизнеса, който досега поемаше по-голямата част от разхода по линия на по-високите данъчни 
оценки на бизнес сградите. 
По сметки на местната власт в момента около 70% от приходите от такса "смет" са от бизнеса, а 
той генерира 30% от отпадъка. С новата формула съотношението може да се обърне, което 
означава, че таксата за някои граждани може да се увеличи и в пъти. 
Затова финансовият министър неотдавна обяви, че подготвя формула, с която поскъпването на 
таксата за домакинствата и поевтиняването за бизнеса да стане по-плавно. 
"Обмисляме как да намалим рязката потенциална ескалация на плащането за битовите 
замърсители. Възможни са два сценария – или общините да намалят разходите си, или плавен 
преход и поетапно повишаване на плащането. В закона може да се заложи механизъм с 
въвеждане на коригиращи коефициенти, с които да се отложи за няколко години рязкото 
поскъпване за гражданите и рязкото поевтиняване за бизнеса", заяви Горанов в интервю за 
Mediapool. 
Според проекта на МФ за основните услуги – събиране, транспортиране и третиране на битовите 
отпадъци, местните парламенти ще могат да избират измежду три основи. Те са индивидуално 
измерено количество смет чрез торби, количество отпадък чрез брой и вместимост на кофите за 
боклук и брой ползватели на услугата в имота. Данъчната оценка отпада като възможност. 
Ако базата е количеството отпадък, общината може да определи минимален брой торби, които да 
закупи гражданинът или фирмата през календарната година. Разрешава се на общинския съвет да 
определи различни основи за отделните населени места в дадена община или дори за части от 
тях. 
Законопроектът на Горанов предвижда и много по-строг регламент за изготвянето на план-
сметката за отпадъците, от която зависи размерът на таксата. Сметната палата ще проверява какви 
точно разходи включват общините в план-сметката и, ако те нямат връзка със сметосъбирането, 
третирането на отпадъците и почистването, няма да бъдат признавани и ще се вадят от общата 
сума за следващата година. 
Преди години одиторите в свой доклад разкриха, че общините масово включват несвойствени 
разходи в сметката за боклука. 
Проектът за промени в Закона за местните данъци и такси все още не е гласуван от парламента и 
не е внесен в Народното събрание. 
Във форума на НСОРБ взеха участие над 500 кметове, общински съветници, финансисти, 
счетоводители, одитори, данъчни експерти от общините. Присъстваха още зам.-председателят на 
бюджетната комисия в парламента Диана Йорданова и ръководителите на Сметната палата и на 
Фискалния съвет Цветан Цветков и Борис Грозданов. 
 
 
Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: В Крайова обсъдиха хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/v-kraiova-obsadiha-hranilishteto-za-radioaktivni-otpadatsi-v-
kozlodui-news250284.html 
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Текст: Близо 120 жители на Крайова, представители на румънски и на български 
неправителствени организации активно се включиха в четвъртък в близо осемчасовото обсъждане 
на проекта за изграждане на Национално хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци 
(НХРАО) край българската АЕЦ "Козлодуй". Това съобщиха от Държавното предприятие 
"Радиоактивни отпадъци", който са организатори на публичната дискусия по покана на 
румънското екоминистерство. 
Основната загриженост на румънските граждани е била свързана с безопасността на 
хранилището. Всички мнения, коментари и предложения, получени от румънска страна, ще бъдат 
разгледани при реализацията на проекта за НХРАО. 
В България обществените обсъждания на инвестиционното предложение се проведоха през 2015 
година и обхванаха 11 населени места – община Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е 
площадката "Радиана“, където ще се строи хранилището, както и общините Мизия, Вълчедръм, 
Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина. 
Строежът на НХРАО се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез 
Международния фонд "Козлодуй“, създаден с парите от компенсациите от ЕК за предсрочното 
затваряне на ІІІ и ІV блок на АЕЦ "Козлодуй". 
Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 138 200 куб. метра. 
Съоръжението ще се състои от няколко стоманобетонни вкопани модули, разделени от вътрешни 
преградни стени на камери. След запълване с опаковки тези камери се покриват със 
стоманобетонна плоча и се изолират от атмосферните води чрез изграждане на многопластов 
земнонасипен слой, припомнят от предприятието. 
През целия период на експлоатация на Националното хранилище ще бъде провеждан стриктен 
входящ контрол на постъпващите радиоактивни отпадъци, радиационен контрол и мониторинг 
както на площадката на хранилището, така и на околната среда. Съоръжението ще е най-новото и 
модерно в Европа от този тип и ще се конкурира по екологични показатели с изграденото в 
Националния парк "Оранчуелос" в Испания подобно хранилище, посочват още от държавното 
предприятие. 
 
 
Източник: nationalgeographic.bg 
 

Заглавие: Първият шампионат по спортно събиране на боклук в Русия събра над 1 тон отпадъци 
Повече от един тон отпадъци са събрани в руския град Томск по време на първия в страната 
шампионат по спортно събиране на боклук 
 

Линк: http://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=4380# 
 

 
 

Текст: По време на едночасовото състезание в един от парковете на града бяха събрани общо 
1116 килограма отпадъци, 200 килограма от които – полимери. Те са най-вредни за околната 
среда, тъй като се разлагат най-дълго. Успоредно се събираха и промишлени отпадъци – гума и 
метал. Главният съдия на шампионата, основател на японското движение и председател на 
националната федерацията по спортно събиране на отпадъци - Кеничи Мамицука, създаде и 
специална дисциплина за събиране на фасове.  
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 10  

  

”Това е бич и за Токио. Няколко отбора отделиха от участниците си, събраха и сортираха общо 
килограм и половина фасове, но като се има предвид колко тежи един фас, това е много”, посочва 
Мамицука. В надпреварата в Томск участваха 11 отбора: студенти, публични фигури, работници в 
предприятия от нефтения сектор и природозащитници. За всеки килограм сортиран отпадък 
участниците получаваха 5 точки, а за килограм несортиран – три. В Япония подобни турнири се 
провеждат от 2008 година и броят им е вече близо 500. Според японския инициатор на спортното 
събиране Мамицука такива инициативи не само помагат за поддържане на чистотата, но имат и 
силен възпитателен ефект. Японско изследване показва, че участници в спортното събиране на 
боклук се запалват дотолкова от проявата, че впоследствие търсят начини да се включат и в други 
доброволчески инициативи. 
 
 
Източник: nationalgeographic.bg 
 

Заглавие: Сметища в Москва стават ресторанти 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/71326-
%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-
%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: Московски активисти подготвят карта на сметищата, където всеки желаещ може безплатно 
да похапне, информира в. „Московски комсомолец“. Става дума за бунища, на които 
супермаркетите изхвърлят бракувани по формални причини продоволствени продукти. 
От изданието предполагат, че основни клиенти на „сметищата-ресторанти“ ще станат фриганите, 
които изповядват философия, отхвърляща принципите на потреблението. Т.нар. „клошари 
интелектуалци“ се обявяват против изхвърлянето на храна и се препитават предимно с отпадъци. 
Компания ще им правят бездомниците, които също набавят насъщния си, ровейки се из кофите за 
боклук, но от съвършено други подбуди от финансов характер. Журналисти не изключват 
вероятността от услугите на сметищата от нов тип да се възползват и социално слабите 
московчани и пенсионерите. „Московски комсомолец“ уточнява, че всеки ден магазините в 
мегаполиса изхвърлят голямо количество годна за употреба продукция. Става дума предимно за 
храни с повредена опаковка или срок на годност, който скоро изтича. В същото време на 
служителите на търговските обекти е категорично забранено да си вземат за вкъщи бракуваните 
стоки. „В Европа подобни продукти се раздават на бедните, а в Москва ще са достъпни на 
бунищата“, допълва вестникът. Освен това в Русия често поставят срок на годност на продукти, 
които практически нямат такъв. Като пример изданието посочва меда. Също така редица храни са 
годни за употреба и след датата на етикета им, категорични са експерти. 
В качеството на експеримент журналисти от „Московски комсомолец“ се разходиха из столичните 
сметища и за 2 часа събраха цяла торба с нормални храни на стойност около 110 евро. В 
кошницата им се оказаха 3 кг ябълки, опаковка вафли, килограм краставици, бурканче нес кафе и 
др. Фриганите обясняват, че на бунищата най-често могат да се намерят плодове и зеленчуци, 
както и млечна продукция. Те съветват последователите си да се запасят с фенерче и ръкавици, 
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преди да пристъпят към търсенето на храна на бунищата. По думите им най-удачно време за това 
занимание са вечерите, когато магазините обикновено изхвърлят бракуваните си стоки. Освен 
това по тъмно било психологически по-комфортно да се рови из кофите за боклук, категорични са 
„интелигентните клошари“.   
 
 
Източник: dnes.dir.bg 
 

Заглавие: Задържаха крадец на панели от Северната тангента в столицата 
26-годишен мъж е задържан за кражба на панели от Северната скоростна тангента на 
София 
 

Линк: http://dnes.dir.bg/news/sofia-krazhbi-severna-tangenta-22925316 
 

 
 

Текст: Това съобщи шефът на Столичната дирекция на полицията старши комисар Младен 
Маринов.  
Става дума за шумоизолиращи платна, поставени по протежение на пътния участък.  
Младият мъж, който живее в столичния квартал "Христо Ботев", е криминално проявен за кражби 
и хулиганство. Иззета е каруцата, с която е извършена кражбата на панели.  
Маринов допълни, че се установява съпричастността на други хора към престъплението.  
Задържаният обяснил, че щял да предаде откраднатото за вторични суровини. 
По думите на комисар Маринов това би му донесло приход от 20-30 лв., а в същото време 
унищожава съоръжение за хиляди лева.  
Председателят на Управителния съвет на Агенцията "Пътна инфраструктура" /АПИ/ Лазар Лазаров 
заяви, че за съжаление продължават кражбите на инвентарно имущество в пътните участъци - 
шумозащитни пана, еластични огради, пътни знаци, мрежи против птици, решетки на шахти.  
За тази година до момента има щети за около 250 000 лв., каза той. За миналата те са били за 1.5 
млн. лв. По думите му тези кражби водят до риск за пътуващите.  
Комисар Маринов подчерта, че полицаите работят активно с пунктовете за изкупуване на метали 
и оттам също получават сигнали. Собствениците на пунктовете са предупредени, че когато не са 
ни информирали, а ние сме констатирали там наличието на такива елементи, започваме 
проверки, които могат да доведат до отнемане на лиценза, обясни комисар Маринов.  
Той допълни, че СДВР е засилило присъствието на патрулни автомобили по пътната мрежа с цел 
предотвратяване на подобни кражби.  
От своя страна председателят на УС на пътната агенция Лазар Лазаров обясни, че на панелите са 
били монтирани планки, за да не могат да бъдат сваляни, но крадецът ги е рязал с флекс.  
„Изкъртени са планките, панелите са извадени и са удряни, за да могат да бъдат извадени. Няма 
превенция с пунктовете за вторични суровини", каза той.  
Лазаров посочи, че ще бъдат поръчани нови панели, като стойността им заедно с труда по 
монтажа е около 7000 лева. 
 


	Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4452
	Заглавие: Над 27 хиляди лева събра от санкции РИОСВ-Смолян през май
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