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Източник: posoki.com 
 

Заглавие: Плевен: „Бъди активен“ бе мотото през тази година на кампанията по повод Деня на Дунав – 
29 юни 
 

Линк: http://www.posoki.com/pleven-budi-aktiven-be-mototo-prez-tazi-godina-na-kampaniyata-po-po/ 
 

 
 

Текст: За поредна година РИОСВ – Плевен бeше партньор на Община Долна Митрополия и Екоклуб 
„Дунав“ при общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, кметство Байкал, 
СНЦ ЕКО Байкал в чествания по повод Деня на река Дунав. 
Деца и младежи от общината участваха в образователни викторини, артработилница и изложба. Те 
получиха първите си уроци по мониторинг на водата. Иво Джокин от Общинския център за 
извънучилищни дейности и занимания по интереси демонстрира как се работи с набор за изследване на 
водата на World Water Monitoring Challenge – международна образователна програма, която възпитава в 
ангажираност за опазване на водните ресурси по целия свят. 
Участниците получиха специални грамоти „Приятели на природата“ и материали за Деня на Дунав, 
предоставени от Международната комисия за опазване на река Дунав. 
Като част от инициативите, Регионална лаборатория – Плевен и РИОСВ – Плевен направиха пробовземане 
от река Дунав в гр. Никопол на 29  юни. Пред ученици експертите демонстрираха как се извършва анализ 
на водата за наличие на азот и фосфати с полеви тестове. 
  
 
Източник: ruseninfo.net 
 

Заглавие: РИОСВ - Русе: Уточнени са границите на зоните за бъдещото сертифициране на биосферен 
резерват „Сребърна“ 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_151716.html 
 

 
 

Текст: На работна среща, проведена вчера в Община Силистра са уточнени границите на зоните относно 
бъдещата сертификация на Биосферен резерват „Сребърна“ съгласно стратегиите от Севиля за развитие 
на биосферните резервати на ЮНЕСКО. Според тези изисквания това са „сърцевинна“ в която попада 
територията на настоящия Поддържан резерват „Сребърна“, „буферна зона“ – обхващаща границите на 
Защитена зона от НАТУРА 2000 BG 000241 „Сребърна“ и „зона за развитие“, обхващаща всички населени 
места на територията на община Силистра. 
Участниците в срещата от Министерството на околната среда и водите, Националния комитет „Човек и 
биосфера“, РИОСВ-Русе, Община Силистра, държавни институции и Българската фондация 
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„Биоразнообразие” са разпределили задачите си за изготвяне на апликационната форма за 
сертифицирането на Сребърна. Следващата среща ще се проведе през втората половина на месец юли. 
Почти 40 години 16 български биосферни резервати, сред които и „Сребърна”, са изпълнявали 
„консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и 
осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование. Концепцията за 
биосферните резервати се е развила като първоначалната функция от „опазваща“ и „научна“, е 
преминала и към „функция на развитието”, ориентирана към устойчивото ползване на природните 
ресурси. Съвместяването на биосферните резервати от „стар“ тип няма да доведе до промяна в 
собствеността и ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения 
извън предвидените в националното законодателство. 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Увеличава се броят на незаконните площадки за метали, твърдят от асоциацията по 
рециклиране 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/06/30/2787156_uvelichava_se_broiat_na_nezak
onnite_ploshtadki_za/ 
 

 
 

Текст: През последните години непрекъснато нараства броят на местата, където тези, които крадат 
забранените за търговия кабели и метали, могат да ги предадат като скрап. Затова алармират от 
Българската асоциация по рециклиране в своя позиция до медиите. 
По техни изчисления незаконните площадки вече са над 550 в цялата страна. 
Тези места работят като автоморги, като пунктове, които търгуват само с пластмаса и хартия и затова 
собствениците им не плащат банкова гаранция както регистрираните площадки. Има и много незаконни 
площадки, които работят без разрешение в сферата на рециклирането, намират се в жилищни сгради и 
не са означени по никакъв начин. 
"Престъпната схема може да продължи, а строгите мерки, които трябва да се гласуват в Наказателния 
кодекс, ще изиграят превантивна роля за намаляване и премахване на тези престъпления", посочват от 
асоциацията, която подкрепя изцяло внесения в Народното събрание проектозакон за промени в 
Наказателния кодекс, който предвижда по-тежки наказания за незаконно изкупуващи скрап от черни и 
цветни метали. 
От асоциацията припомнят, че кражбите на пътни съоръжения са нанесли щети за 1 950 000 лв. през 
последните 3 години. Най-често се посяга на пътни знаци и табели, ограничителни системи, шумозащитни 
огради и мрежи за птици, парапети и мантинели. 
Целта на проекта е да се бори срещу незаконното приемане и съхраняване на отпадъци от черни и 
цветни метали без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение по закон. 
За това престъпление трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 5 
години и глоба от 5000 лв. до 30 000 лв. 
Промените предвиждат още по-тежко наказание - лишаване от свобода от 1 до 10 години за кражба на 
кабели, електропроводи, елементи на съобщителната инфраструктура, уредби на електропреносната или 
топлопреносната мрежа, части от подвижния железопътен състав или пристанищни, съоръжения за 
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сигнализация, мантинели, пътни знаци, метални капаци от шахти. 
"Тези престъпления рефлектират не само върху обществения интерес, но застрашават живота и здравето 
на хората, причиняват имуществени и неимуществени вреди на много голям кръг от граждани и не на 
последно място нанасят щети за стотици милиони годишно на държавни и частни компании", посочват от 
асоциацията в своя позиция до медиите. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Плевен е сред отличните по рециклиране на отпадъци 
Останалите първенци са Търговище, Провадия и Столична община 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/pleven-e-sred-otlichnite-po-reciklirane-na-otpad%D0%B0ci-75250.html 
 

 
 

Текст: Четири общини в страната, една от които е Плевен, са постигнали целта да рециклират към 1 
януари 2016 г. минимум 25% от общото количество отпадъци. Това става ясно от заповед на министъра на 
околните среда и водите Ивелина Василева. Заложената цел са постигнали Столична община, Плевен, 
Търговище и Провадия. 
В доклад от Община Плевен е посочено, че за 2014 г. 44 271.7 тона битови отпадъци от които 32 949 тона 
или 74% са предадени за рециклиране. Това са хартия и картон, метал, стъкло, пластмаса. Специално 
назначена комисия е анализирала докладите на общините и е сравнила данните в тях с тези на 
Изпълнителната агенция по околна среда, които се получават от годишните отчети на фирмите, 
извършващи събиране, третиране и преработка на отпадъците от бита. При всички изредени общини са 
установени несъответствия, но при три от тях и след корекцията резултатите са много над целта от 25 
процента. За Плевен окончателното число в заповедта на министър Василева е 50% - най-добро, в 
сравнение със София – 33% и Търговище – 48%. В числа посочените за Плевен за 2014-а стойности са 
66 001 тона отпадъци и 32 720 тона рециклирани. 
Със Закона за управление на отпадъците са определени отчисления за депонирането, които всяка година 
се увеличават, за да стимулират общините да намаляват количествата, които постъпват в депата. До 1 
януари 2018 г. най-малко 40% от общото тегло отпадъци трябва да се предават за рециклиране. 
 
 
Източник: economic.bg 
 

Заглавие: 10 години затвор и солени глоби за кражба на метали 
До 30 хил лв. ще е санкцията за търговците 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/7/godini-zatvor-i-soleni-globi-za-krazhba-na-metali.html 
 

http://www.economic.bg/bg/news/7/godini-zatvor-i-soleni-globi-za-krazhba-na-metali.html
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Текст: Българската асоциация по рециклиране подкрепя промените в Наказателния кодекс, които 
предвиждат затвор до 10 години за кражба на метали и до 5 години за търговия с тях, съобщават от 
асоциацията. 
Кражбите на пътни съоръжения са донесли щети за около 2 млн. лв. през последните 3 години. Най-често 
се крадат пътни знаци и табели, ограничителни системи, шумозащитни огради и мрежи за птици, 
парапети и мантинели. 
Българската асоциация по рециклиране подкрепя изцяло внесения в Народното събрание проектозакон 
за промени в Наказателния кодекс, който предвижда по-тежки наказания за онези, които незаконно 
изкупуват скрап от черни и цветни метали.  
Проектът за промяна в НК е в посока на борба с незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от 
черни и цветни метали, без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение 
по закон.  
За това престъпление трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 5 
години и глоба от 5000 лв. до 30 хил. лв.  
Промените предвиждат и още по-тежко наказание – лишаване от свобода от 1 до 10 години за кражба на 
кабели, електропроводи, елементи на съобщителната инфраструктура, уредби на електропреносната или 
топлопреносната мрежа, части от подвижния железопътен състав или пристанищни, сигнализационни 
съоръжения, мантинели, пътни знаци, метални капаци от шахти. 
 
 
Източник: bulnews.bg 
 

Заглавие: Крадец на кабели падна от стълб и умря на място 
 

Линк: http://www.bulnews.bg/article/266010 
 

 
 

Текст: Мъж на 48 години загина, докато опитваше да краде кабели в търговишкото село Преселец. 
Тялото му е намерено в местността Етин Ахмед Чукуру, не са установени следи от насилие по него. 
Разследването е установило, че мъжът се е покатерил на върха на стълб с осем метра височина. Вероятно 
е бил ударен от ток, след което е загубил равновесие и е полетял надолу. Загинал е на място. 
Аутопсията е установила, че причината за смъртта е комбинирана – черепно - мозъчна травма и токов 
удар, съобщават от полицията в Търговище.  
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