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Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Екоексперти откриха медицински отпадъци в общи контейнери на територията на болницата в 

Шумен 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1230400      

  

Текст: Медицински отпадъци, изхвърлени в контейнери за битова смет, са засекли експерти от РИОСВ-
Шумен, информират от пресцентъра на институцията при проверка на територията на многопрофилната 
болница след подаден сигнал. Проверката е установила три контейнера с пластмасови тръбички, банки за 
венозни вливания, използвани спринцовки, използвани игли, употребявани ампули от лекарства и 
найлонови подложки за болнични легла, смесени с други битови отпадъци. Контейнерите на територията 
на МБАЛ-Шумен се използват и от други лечебни заведения, подчертават от екоинспекцията. 
Съгласно Закона за управление на отпадъците, медицинските отпадъци трябва да се събират разделно от 
битовите и да се предават на фирма, притежаваща разрешение за третирането им. 
Дадени са предписания до Изпълнителния директор на болницата всички отпадъци, намиращи се на 
територията на заведението, да бъдат предадени на фирма, имаща документ за дейност с медицински 
отпадъци. За установеното административно нарушение предстои съставянето на акт. 
Директорът на болницата д-р Юлия Димитрова заяви пред Дарик, че намерения отпадък не е на 
многопрофилната болница. По думите й, на територията на МБАЛ има и други лечебни заведения, които 
нямат заявени контейнери за медицински отпадъци, а такива има само многопрофилната болница. Д-р 
Димитрова каза още, че в отпадъците дори е намерена медицинска документация и досиета на 
пациенти. Тя заяви, че ще инициира среща с другите лечебни заведения, по време на която да се намери 
решение на проблема с изхвърлянето на медицинските отпадъци. 
 

 

Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Любен Татарски, ГЕРБ: Депото за отпадъци, което трябва да бъде изградено в село Баня, 
Община Разлог отговаря на всички хигиенни и санитарни норми 

 
Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/03/10/1893309/lyuben-tatarski-gerb-depoto-za-otpadatsi-
koeto-tryabva-da-bade-izgradeno-v-selo-banya-obshtina-razlog-otgovarya-na-vsichki-higienni-i-sanitarni-
normi.html                   

  

Текст: Благоевград. Депото за отпадъци, което трябва да бъде изградено в село Баня, Община Разлог 
отговаря на всички хигиенни и санитарни норми, както и на българските и европейски законови 
изисквания. Това каза за Радио „Фокус” – Пирин Любен Татарски, депутат от ПП ГЕРБ в 42-рото Народно 
събрание, във връзка с проведените протестни действия на жителите на село Баня пред Министерството 
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на околната среда и водите. По думите на Татарски хората, които продължават да протестират, искат да 
си остане сметище, да не се изгражда депо. „На въпроса ми „А къде ще закараме отпадъците?”, те нямат 
отговор, нямат алтернатива, може би ще ги караме в София или друго място.”, каза народният 
представител. Поради факта, че към момента нямаме съвременно депо и изхвърляме отпадъците на 
сметища, всеки един от нас е санкциониран, тъй като съгласно Закона за управление на отпадъците има 
една наказателна такса, която тази година стигна до 20 лева на тон и такса смет, която всяка година от тук 
нататък ще расте", уточни Татарски. „Можем ли ние да налагаме допълнителни данъчни тежести на 
хората, затова че някой смята, че депото, което е минало през всички експертизи, не трябва да бъде 
изградено, а жителите на село Баня не искат да бъде на тяхна територия. Трябва ли ние всички да 
замърсяваме и да увреждаме околната среда. Аз очаквам МОСВ и Министерството на здравеопазването 
да разсеят опасенията на тези хора за да не се получава група от 20-30 човека, които биват използвани с 
чисто политическа цел, да не бъдат въвличани в такава деструктивна позиция, която не води до нищо”, 
категоричен бе депутатът. Според него трябва да бъде изградено това депо, тъй като сегашните сметища 
не са решение на въпроса. „Мисля, че ще се намери разумен подход и диалог и хората ще се успокоят, че 
нищо страшно няма да донесе изграждането на въпросното депо.”, каза още депутатът от ГЕРБ, Любен 
Татарски. 
 

 

Източник: focus-radio.net 
 
Заглавие: Регионално депо за битови отпадъци изграждат в Община Свищов 
 

Линк http://www.focus-radio.net/?action=news&id=732358%AE=1    
 

  
 

Текст: Свищов. Изграждането на депо за битови отпадъци в село Санадиново, Община Свищов, започна. 
Общата стойност на проекта е 47 млн.лв. Това каза за Радио „Фокус” Велико Търново Виктор Майсторов, 
заместник-кмет Община Свищов. Инициатор на проекта за регионалния център за управление на 
отпадъците е сдружение, образувано от пет общини в региона – Свищов, Никопол, Левски, Белене и 
Павликени. Договорът за изграждането на местното депо е сключен между 5-те общини, представлявани 
от Никопол като водещата, и Министерство на околната среда и водите. В него е предвидено създаването 
на два основни подобекта – регионалната система за управление на отпадъците, която се състои от депо 
за депониране на отпадъците и инсталация за предварителна обработка на отпадъците – сепарирането 
им и път, който ще води до новото регионално депо. „Сепариращата система е част от системата за 
управление на отпадъците и се изгражда на площадката на регионалното депо в Санадиново”, каза още 
Виктор Майсторов. Срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности е до 31 декември 2014 г. 
„До края на януари 2015г. депото трябва да бъде пуснато в експлоатация. Така ще можем да улесним 
преработването и сепарирането на отпадъците в региона”, коментира още Виктор Майсторов. Според 
него, в проекта е предвидено да бъдат изградени още две сепариращи системи за боклука, който е годен 
за вторична преработка и за този, който не е. По думите му, разделението на отпадъците е работа и на 
самите общини, които трябва да го извършват още при събирането на боклука от домакинствата в 
общините. Частните имоти, които се намират в обхвата на проекта трябва да бъдат отчуждени. „Това е 
част от изискванията на Предприятието за управление на дейностите е в обхвата на рекултивацията и ние 
ще го спазим”, коментира още Майсторов. По думите му, документите за тези площи вече са представени 
пред Общински съвет и той е взел решение, че ще се извършат дейности по придобиването на тези 
имоти. 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=732358%AE=1
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Източник: rodopi24.blogspot.com 

Заглавие: В Момчилград крадат метали, в Кирково – акумулатори 
 
Линк: http://rodopi24.blogspot.com/2014/03/blog-post_10.html     
 

  

Текст: Полицаи от Момчилград са разкрили извършител на кражба на метали от селскостопанска 
градина, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. След подадения сигнал и организираните 
издирвателни действия А.А./32/ бил заловен, докато предавал металните предмети в пункт за вторични 
суровини в града. Откраднатите вещи са иззети, а мъжът е задържан в РУП-Момчилград. 
Сигнал за откраднати два акумулатора от трактори е подаден в РУП-Криково. Машините били паркирани 
в землището на село Пресека. Дежурна оперативна група е извършила оглед. Образувано е досъдебно 
производство и се издирва извършителят на деянието. 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Светлозар Лазаров: От началото на операцията срещу битовата престъпност е регистрирано 
намаление на криминалните престъпления с около 26% 
 

Линк: http://www.focus-news.net/opinion/2014/03/10/27573/svetlozar-lazarov-ot-nachaloto-na-
operatsiyata-sreshtu-bitovata-prestapnost-e-registrirano-namalenie-na-kriminalnite-prestapleniya-s-okolo-
26.html      
 

  

Текст: Светлозар Лазаров – главен секретар на МВР, в интервю за предаването „Денят започва” на БНТ  
 
Водещ: Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров вече е в нашето студио. Направо към битовата 
престъпност, защото това е тема, която вълнува цялото общество. Всъщност акцията на МВР можем да 
кажем, че започна от студиото на „Денят започва”, поне от медийна гледна точка. Показахме началото, 
първите часове, вие бяхте тук на старта, точно преди месец. Равносметката? 
Светлозар Лазаров: Равносметката показва, че на този етап има положителни резултати. Нещата вървят в 
правилната посока. И тук е необходимо да се отбележи, че всъщност извеждането на жандармерията, 
изкарването на жандармерията от казармите, така да се каже, и насочването й към местата, които 
наистина са уязвими от гледна точка на натиск по отношение на битовата престъпност е всъщност само 
една от 14-те, всъщност това е 15-та мярка. Има много други мерки, които са заложени, които се 
изпълняват и които не са видим за обществото. 
Водещ: Тази обаче беше много видима и много показана цветно и образно от МВР. Може би е най-
важната. 
Светлозар Лазаров: Дали е цветна и дали е най-важната, ще покаже времето, но към момента мога да ви 
дам конкретни резултати, които показват, че МВР върви в правилната посока по отношение на битовата 
престъпност. Същевременно после ще ви кажа от какво не съм доволен. 

http://rodopi24.blogspot.com/2014/03/blog-post_10.html
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Водещ: Давайте да видим резултатите. 
Светлозар Лазаров: Значи, имаме около 18 % намаление на регистрираните криминални престъпления. 
Това е от 1 януари до настоящия момент. Всъщност до 6 март. А що се касае до стартирането на 
операцията, имаме намаление с 26 %. Това е от 10 февруари до 6 март. 
Водещ: 26? 
Светлозар Лазаров: Да, 26. 
Водещ: Защото вътрешният министър заговори за едни други 71 %, от края на миналата седмица се 
похвали. 
Светлозар Лазаров: Това е на конкретни места, където няма на практика регистрирани престъпления, 
където има концентрирана голяма жива сила на МВР. Аз говоря с данни за цялата страна. 
Водещ: Така. 26 % в цялата страна, откакто е започнала акцията. 
Светлозар Лазаров: В цялата страна. Защото ние трябва да гледаме комплексно на нещата. Не можем да 
се ограничим около две, три, пет или десет населени места. Тук трябва интегриран подход, интегриран 
модел в полза на цялото българско общество, целият български народ е данъкоплатец и си плаща 
данъците, от които се издържа МВР. Ние не можем да делим хората, независимо дали живеят в големите 
градове или в малките отдалечени населени места, които уязвими. 
Водещ: И все пак гледаме към малките, защото вашата акция беше насочена главно в тази посока. 
Светлозар Лазаров: Ние гледаме към всички, а това, че сме концентрирали така своите сили и средства, 
т.е. и колкото е необходимо на конкретни места, където имаме съответната оперативна необходимост и 
целесъобразност, е друга тема. Но в крайна сметка имаме от стартирането на операцията до настоящия 
момент намаление с 26 %. Имаме и по-добра разкриваемост с няколко процента от същия период спрямо 
2013 г. Има областни дирекции като Велико Търново с разкриваемост над 50 %, - 52-53 % разкриваемост. 
Това като се наложи вече с 20-26 % в зависимост от периода намаление на престъпността и 50 % 
разкриваемост, мисля, че показва, че вървим в правилната посока. Но пак повтарям, изкарването на 
жандармерията е само един елемент от цялата операция. Тук имаме комплекс от мерки. Ние тепърва 
трябва да работим с привличането на секретни сътрудници. Тепърва трябва да намираме възможност да 
прилагаме ефективно други способи. Имам предвид СРС-та, защото те са достатъчно опорочени за 
обществото. Тепърва трябва да печелим доверието на гражданите и наистина да внушим доверие на 
обществото, когато има необходимост, да подават съответните сигнали, съответната информация. Има 
наистина положителни аспекти на нещата. 
Водещ: Кажете обаче, за да довършим статистиката и данните, с които разполагате, тези 26 % какво 
означават, колко крадци хванахте, колко престъпления предотвратихте? Пак казвам, в малките населени 
места, ако имате данни за цялата страна, добре. 
Светлозар Лазаров: Ето аз ви казвам колко са престъпленията. Престъпленията от 1.януари за 2014 г. са 
16 518 спрямо 20 046 за 2013 г. И за съответните региони имаме различна разкриваемост. Най-голямата 
динамика, т.е. най-големият относителен дял, 65 % са кражбите. Трябва да ви кажа, че при кражбите 
имаме още по-голямо намаление. За първия период от 1 януари до 6 март имаме намаление на кражбите 
с 23,78 %, т.е. грубо 24, докато я разгледаме само от стартирането на операцията, имаме намаление на 
кражбите с 32 %.  
Водещ: Кажете обаче какво ще се случи оттук насетне? Може ли жандармерията постоянно да бъде 
натоварена с такива задачи, да бди за това дали изчезват кокошки, дали на някой съответно имуществото 
в двора няма да бъде откраднато. 
Светлозар Лазаров: Нека не омаловажаваме проблемите на хората. 
Водещ: Не, не ги омаловажаваме, но въпросът е жандармерията дали може да бъде постоянно там. 
Светлозар Лазаров: Дали изчезват кокошки, или се извършва грабеж на лице, дали се взимат 20 лева от 
него или 200, 2000, аз смятам, че обществената опасност, психологическите травми, травмите върху 
хората и чувството за безнаказаност оставят в тях много дълбоки следи и така наистина създават 
предпоставки за едно недоверие и чувство на страх. Поради тази причина, където е необходимо ще 
пращаме и жандармерия. Пращаме я и по мачовете, пращаме я там, където има концентрация и 
съответната необходимост. Искам да ви подчертая и нещо друго, пак подчертавам, това са една от 15-те 
мерки. Ние работим с пунктовете за черни и цветни метали, наблюдаваме тези, които са легални, и 
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тези, които са нелегални. Наблюдаваме заложните къщи, наблюдава оказионите. Имаме вътрешно 
преразпределение и ресурси. Знаете, че малко намалихме хората, които се командироват по границите. 
Водещ: Аз ви питам може ли жандармерията да бъде постоянно натоварена със задачата да пази селата? 
Светлозар Лазаров: Жандармерията ще стои там, доколкото е необходимо, с оглед, пак ви подчертавам, 
до момента, до който ние изградим съответния ресурс и инструментариум. Да започнем така да 
получаваме доверието на обществото и съответната информация, която ни е необходима да работим. 
Дали е явна или оперативна, е друга тема. Да си придобием съответните секретни сътрудници, за които 
знаете 2009-2013 г. имаме 50 % спад на секретните сътрудници поради една неуспешно приложена 
реформа. Оттам нататък ние възстановихме част от тях, но нали разбирате, че ни трябва време. 
………………………………………………………………………………….. 
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Текст: Започна възстановяване на уличното осветление в участък от бул.”Цариградско шосе” от хотел 
„Плиска” до Орлов мост, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Екипи на „Улично осветление” 
извършват поетапно възстановяване на липсващ захранващ кабел с дължина общо 1150 метра. Ще бъде 
възстановено захранването на електрическите стълбове в района.  
При профилактика и контрол на системата за външно осветление екипи на „Улично осветление” са 
установили липсата на захранващия кабел в участъка от хотел „Плиска” до Орлов мост на 
бул.”Цариградско шосе”. Възстановяването започна днес и ще приключи до десетина дни. 
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