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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Светлана Жекова участва в церемония за връчване на ключове на специализирана 
техника и оборудване за предотвратяване и борба с наводненията  
Техниката се предоставя по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013" 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2731                    

             

  

Текст: Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова взе участие в церемония за представяне 
и връчване на ключовете на специализирана техника и оборудване за предотвратяване и борба с 
наводненията по проект „Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН-МВР за 
реакция при наводнения“. Проектът е на стойност 97.3 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.“. На церемонията присъстваха заместник-министърът на вътрешните работи 
Кирил Хаджихристев, главният секретар на МВР Светлозар Лазаров и главен комисар и директор на 
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при МВР Николай Николов. 
Министър Жекова благодари на екипа на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 
населението" за извършената работа и положените усилия. „Вярвам, че единствено с активното участие 
на институции и граждани, бихме могли заедно да работим и да постигнем по-сигурна  защита на 
населението в една по-благоприятна околна среда“,  посочи в заключение тя.  
По проекта са доставени верижни булдозери, автомобили с повишена проходимост, хидромоторни 
помпи – контейнерен тип и возими моторни помпи. Целта на проекта е осигуряване на специализирана 
техника и оборудване за предотвратяване и борба с наводненията, създаване на единна спасителна 
система, както и повишаване капацитета за управление и оперативна защита при наводнения на ниво ЕС. 
 
 
 

Източник: gabrovo.com  

Заглавие:7 43 кг хартия е била предадена за рециклиране в кампанията „Ненужна хартия за нова книга“ 

Линк: http://rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46872:743--------------
&catid=37:2009-09-14-14-28-06&Itemid=111        
   

  

Текст: Въпреки дъждовното време, кампанията „Ненужна хартия за нова книга“ предизвика голям 
интерес сред малки и големи. Организирано от екипа по проекта за изграждане на новата регионална 
система за управление на отпадъците в регион Габрово, събитието предложи на габровци да превърнат 
своята непотребна хартия в нова книга. Финалните цифри показаха, че 743 кг хартия е била предадена за 
рециклиране, а специалната изненада от организаторите беше, че вместо обявените 30 награди имаше 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2731
http://rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46872:743--------------&catid=37:2009-09-14-14-28-06&Itemid=111
http://rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46872:743--------------&catid=37:2009-09-14-14-28-06&Itemid=111
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още 10 допълнителни. Така 40-те участници с най-голямо количество отпадъчна хартия получиха по една 
нова книга. 
Освен участие в надпреварата за нови книги, жителите на Габрово получиха подробна информация за 
особеностите на новото двукомпонентно разделно събиране на отпадъците, състоящо се в използване на 
два контейнера. В единия контейнер ще се изхвърлят биоразградимите отпадъци, а във втория – всички 
отпадъци, годни за рециклиране (хартия, пластмаса, метал и стъкло). 
На спечелилите желаем приятно четене, а на всички, които се включиха в „Ненужна хартия за нова книга“ 
благодарим за участието и им пожелаваме да продължат с усърдното, отговорно и ангажирано 
отношение в борбата за намаляване на отпадъците. 
 

 
 
 
Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Шумен провери сметосъбирането в пет общини 

 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/547935 

 

  

Текст: Пет общински администрации са проверени от Регионалната инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ) в Шумен във връзка с изпълнение на дейностите, разписани в Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО). Това показва отчетът за контролната дейност на ведомството през месец септември. 
Служители на екоинспекцията са извършили проверки в общините Върбица, Нови пазар, Никола Козлево, 
Каспичан и Търговище. 
Констатациите са, че големите общини и областни центрове предприемат мерки за изпълнение на 
задълженията по ЗУО, но малките общини срещат трудности при разделното събиране на биоразградими 
и строителни отпадъци. Като основен проблем е очертана липсата на инвеститорски интерес към 
изграждане на съответните площадки за тяхното третиране, както и недостатъчния им капацитет. 
През септември са извършени и десет проверки по чистотата на населените места, с акцент върху 
състоянието на закритите селски сметища. От РИОСВ са констатирали отделни случаи на малки локални 
замърсявания, предимно с битови отпадъци и животинска торова маса, а на кметовете и кметските 
наместници са дадени предписания. 
От екоинспекцията са извършили и пет проверки на търговски обекти, относно разделното събиране на 
отпадъци от опаковки, при които е установено, че повечето големи търговски обекти събират разделно 
образуваните от дейността им отпадъци от опаковки на специално обособени за целта площадки. 
Общо през септември служителите на шуменската екоинспекция са извършили 158 проверки, като 
съставените актове са четири. Издадено е и едно наказателно постановление на стойност 300 лв., а от 
наложени санции са събрани 10 800 лв., сочи отчетът за контролната дейност през изминалия месец. 
Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) е съставен на поповската фирма „Гужер 
Комерс”, след като проверка е установила, че в птицеферма в с. Зараево се отглеждат 80 231 пилета, а 
съгласно законовите изисквания при капацитет над 40 хил. пернати, фирмата следва да притежава 
Комплексно разрешително. 
След сигнал екоинспекторите са съставили акт и на жител на с. Горско Абланово, община Опака, който 
предлагал за продажба в интернет ястреб. 

http://shumen.topnovini.bg/node/547935
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За нерегламентирано заустване на отпадъчни води, формирани от дейността на млекопреработвателно 
предприятие в Омуртаг, санкция ще понесе и фирма „Си Ви Ес” - Велико Търново, а мъж от Търговище 
има съставен АУАН за това, че е реализирал част от дейностите по инвестиционно предложение, преди да 
е финализирана започналата процедура по реда на Закона за опазване на околната среда. 
 

 
 
 
Източник: dariknews.bg  
 
Заглавие: Приемат опасни отпадъци в мобилни пунктове 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1343628  
            

  

Текст: От днес, 20 октомври, започват работамобилните събирателни пунктове за безвъзмездно 
приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране в община Сливен. 
Постоянна площадка е организирана в Промишлената зона на Сливен, ул.“Индустриална“, за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. 
Включването на тези отпадъци в общия поток битови отпадъци е загуба на ценни ресурси, а част от тях 
влияят отрицателно върху здравето на хората, замърсяват околната среда и нарушават нормалната 
експлоатация на депата, затова е добре да се събират разделно. 
Гражданите могат да предават отпадъците на постоянната площадката, както и на мобилните 
събирателни пунктове, организирани от общината по график. На мобилните пунктове ще се приемат и 
опасните отпадъци. 
Пунктовете ще работят на 20 октомври от 9:30 до 15:30 часа в ж.к. „Сини камъни”, бул. „Стефан 
Стамболов”, площадката пред мебелната къща. 
На 21 октомври от 9:30 до 15:30 часа в ж.к. „Дружба”, на паркинга до пазара. 
На 22 октомври от 9:30 до 15:30 часа в ж.к. „Стоян Заимов”, на юг от паркинга до супермаркета. 
 
 

 
Източник: news.ibox.bg 
 
Заглавие: Каспичан не иска изграждането на инсталация за отпадъци 
 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_1465907731                    

             

  

Текст: Жителите на Каспичан се произнесоха на проведения днес референдум и решиха в града да не 
бъде изграждан инсинератор, предаде ДАРИК. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1343628
http://news.ibox.bg/news/id_1465907731
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Председателят на Общинската избирателна комисия в Каспичан Иван Иванов съобщи за Дарик, четочно 1 
708 души, което е 97,93% от гласувалите, са отговорили с „ДА" на въпроса „Да се забрани ли 
изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне на отпадъци на територията на град 
Каспичан?". Само 22 гласоподаватели са отбелязали отговор „НЕ", а недействителните бюлетини са 14. 
Резултатите от обработените протоколи от 6 СИК показват, чеправото си на глас са упражнили 1 744 души 
и резултатът от допитването е легитимен, тъй като необходимият минимум от бюлетини бе 1 568. 60,55% 
е достигнала избирателната активност по време на референдума, като право на глас са имали общо 2 880 
жители на Каспичан. 
Гласуването е преминало без проблеми, заявиха от ОИК. 
Сега по процедура резултатът от референдума трябва да бъде публично оповестен от местния парламент 
в Каспичан, а изборните книжа трябва да бъдат изпратени в ЦИК. Резултатът от референдума е 
задължителен и влиза в сила веднагаслед разгласяването му. 
 

 
 
Източник: plovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: Община Пловдив организира акция за събиране на опасни отпадъци 
 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/547960                      

             

  

Текст: Започва есенната кампания за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата, 
съобщиха от Община Пловдив. 
Акцията ще се проведе от 23 до 25 октомври. Мобилният събирателен пункт ще бъде позициониран за по 
няколко часа във всеки район на Пловдив по следния график: 
- на 23 октомври (четвъртък) от 10:00 до 12:45 часа - в район "Западен", на паркинга на ул. "Равнища", до 
параклиса "Св. Троица"; 
- на 23 октомври (четвъртък) от 13:45 до 16:30 часа - в район "Северен", на кръстовището на ул. "Победа" 
и ул. "Димитър Стамболов", в близост до автогара "Север" и магазин "Лидъл"; 
- на 24 октомври (петък) от 10:00 до 12:45 часа - в район "Тракия", ул. "Съединение", до "ДКЦ V - 
Пловдив"; 
- на 24 октомври (петък) от 13:45 до 16:30 часа - в район "Източен", ул. "Лев Толстой" № 2; 
- на 25 октомври (събота) от 10:00 до 12:45 часа - в район "Южен", продължението на бул. "Македония", 
срещу магазин "Лидъл"; 
- на 25 октомври (събота) от 13:45 до 16:30 часа - в район "Централен", на паркинга зад ресторант 
"Стадиона". 
Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пунктовете са: 
Живак и живаксъдържащи уреди - живачни термометри, прекъсвачи и други подобни (с изключение на 
луминесцентни лампи); 
Лакове и бояджийски материали - бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др.; 
Домакински препарати и химикали - почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, 
киселини, основи, реактиви, пестициди и др.; 
Мастила и замърсени опаковки - опаковки, съдържащи опасни вещества; 
Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност. 

http://plovdiv.topnovini.bg/node/547960
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Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху 
здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, 
припомнят от Община Пловдив. От там призовава гражданите да се възползват от предоставената 
възможност да се освободят от натрупаните в домовете им опасни отпадъци. 

 
 
 

Източник: monitor.bg  
 
Заглавие: Банди нападнаха вилните зони на Русе  
 
Линк: http://www.monitor.bg/article?id=447302          
   

  

Текст: Ромски банди се втурнаха към вилните зони на Русе щом дойде време да се прибира реколтата. 
Собственици на имоти извън града се оплакаха, че крадците не са пощадили и малкото останало им 
грозде през неблагоприятната година. Най-пострадали са тези, които не живеят за постоянно във вилите 
си, а ги посещават само през почивните дни. Освен ошушканата реколта, мнозина заварват отарашени и 
къщите си. Някои от вилните зони, като „Буйна Яна” например, са на път да се превърнат в призрачни, тъй 
като в голяма част от имотите няма какво повече да се краде и в тях не може да се живее. Изнесени са 
дори тухлите на сградите. 
„Най-много са регистрираните кражби във вилните зони в местностите Левента и Люляците. От началото 
на годината до средата на октомври в полицията са регистрирани общо 82 кражби във вилните зони на 
Русе. В сравнение със същия период на миналата година има ръст на престъпни посегателства над 
собствеността на гражданите в тези зони”, отчете пред „Монитор” шефът на областната дирекция на 
полицията в дунавския град Георги Великов. 
Той поясни, че традиционно най-много са кражбите, регистрирани през месеците март и април, а най-
малко - в периода ноември - февруари. Обяснението е, че през зимата хората не посещават вилните си 
имоти и констатират кражбите чак напролет. 
Собствениците на имоти и земя в околностите на Русе са на мнение, че бандите, колкото и да са нагли, 
избягват да нападат къщи, в които живеят хора за постоянно. Те също така смятат, че ако в района се 
заселят бизнесмени, обирджиите разбират, че няма да им се размине толкова лесно. Защото в повечето 
случаи хората просто не сигнализират в полицията и с това се обяснява малкият брой на регистрирани 
посегателства. 
„Аз живея в имота си постоянно и не съм обирана”, твърди Фикрие Алишева, която има ферма с 20 крави 
и друг добитък във вилната зона „Караач”. Малкият бизнес, който развива, прави мястото оживено и 
крадците го избягват. Ветеринарният лекар д-р Марин Коцев пък казва, че преди години са му били 
откраднати по Коледа 6 угоени свине. Откакто живее за постоянно в имота си, където сега отглежда стадо 
кози, не е бил обиран. Освен това в „Караач” си направили къщи трима бизнесмени от града и това 
стреснало крадците. 
От полицията съобщават, че разкриваемостта на кражбите във вилните зони е нараснала с повече от 11%. 
Увеличена е честотата на обходите на патрулиращите автомобили в уязвимите зони през тъмната част на 
денонощието, а полицейските служители разговарят с живеещите с цел да получат информация за 
извършени посегателства.  
„Засилили сме и проверките на пунктовете за изкупуване на черни и цветни метали, както и на местата 
и лицата, предлагащи строителни материали втора ръка”, увери Великов 


