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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: 71 проверки са извършили експертите на РИОСВ-Враца през декември 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1379910                  
 

 

Текст: През декември 2014 г. експертите на РИОСВ-Враца са извършили 71 проверки на 68 обекта в 
областта, от които 51 планови и 20 извънредни. 15 от извънредните проверки са за изпълнение на дадени 
предписания, като няма констатирано неизпълнение и нарушаване на дадения срок. 
Дадени са 5 предписания за установени пропуски и нарушения на екологичното законодателство. След 
извършена проверка по получен в РИОСВ-Враца сигнал за замърсяване на съседни терени с отпадъчни 
води от автомивка, собственост на Събирателно дружество от община Бяла Слатина, дружеството ще 
трябва да изгради безотточна водоплътна изгребна яма. По предписание на екоинспекцията фирма от 
Враца ще трябва да изготви и представи собствена екологична оценка за възможните случаи на 
причинени или настъпили екологични щети. 
Съгласно изискванията на екологичното законодателство, на фирма от областния град е предписано да 
събере на работната си площадка излезли от употреба МПС, които са били разположени върху част от 
пътното платно. Експертите от РИОСВ са изискали от управител на зоомагазин да представи 
регистрационна карта или документ, доказващ произхода на изложен кралски питон. 
През изминалия месец от Автоматичната измервателна станция „ЖП гара - Враца" не са отчетени 
превишения на изследваните показатели - серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди, 
въглероден оксид, озон. Отчетени са 12 превишения на средно дневна норма на замърсяване от ФПЧ10. 
 

 
 

Източник: plovdivnews.bg 

Заглавие: Рекултивират сметището край Кричим 
Линк:  http://www.plovdivnews.bg/bulgaria/2037-rekultivirat-smetishteto-krai-krichim               
 

 

Текст:  Община Кричим очаква одобрение от Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда за финансиране изпълнението на проект за рекултивация на затвореното сметище на 
града, където дълги години са депонирани отпадъците от града. Това съобщиха от общинската 
администрация. 
За работния проекта вече има издадено Разрешение за строеж №78 от 3 декември 2014 година от 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството след одобрението на проекта от Националния 
експертен съвет по устройство на територията. „От 2009 година със заповед на директора на РИОСВ-

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1379910
http://www.plovdivnews.bg/bulgaria/2037-rekultivirat-smetishteto-krai-krichim
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Пловдив, следваше сметището в местността „Сух дол” да бъде закрито и рекултивирано, тъй като не 
отговаряше на новите изисквания по Закона за управление на отпадъците и трябваше да преустанови 
дейността си.”, поясниха от администрацията. 
Теренът на сметището обхваща около 43 декара, като от тях около 40 декара са в землището на община 
Брацигово, което наложи редица последователни действия от страна на двете общини – кметове и 
Общински съвети, подписване на договор между двете общини за определен срок и със задача – 
рекултивация. 
„Важна е рекултивацията на сметището. Така ние ще изпълним заповедта на РИОСВ, кметът и общината 
няма да търпят санкции за незакритото нерегламентирано сметище, което независимо, че в исторически 
план е обслужвало населението на град Кричим, е разположено на територията на две съседни общини 
попадащи в две области – Пловдивска и Пазарджишка, но и се изпълняват всички европейски директиви 
и национални програми и приоритети в областта на управлението на отпадъците”, поясни кметът на 
Кричим Атанас Калчев. 
Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие върху 
околната среда на натрупаните десетилетия отпадъци след приключването на експлоатацията му. 
В момента отпадъците на Кричим се депонират на Регионалното сметище за неопасни битови отпадъци 
край Цалапица. 

 
 
 

 
Източник: novanews.bg 
 

Заглавие: "Моята новина": Пернишко село е затрупано с отпадъци 
Местните се притесняват от зарази въпреки студеното време 
 

Линк: http://novanews.bg/news/view/2015/01/06/97630/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-
%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=lin
k&utm_campaign=hot           
       

 

Текст:  От 20 декември сметосъбирането в пернишкото село Дивотино спря. За това сигнализира нашия 
зрител Крум Крумов. Той ни изпрати снимки на препълнени контейнери из цялото село. 
Местните се притесняват от зарази въпреки студеното време. Пътищата в селото сапроходими, но 
сметоизвозваща техника не минава. 
Хората от селото разказват, че през 2014-а година подобни гледки на препълнени контейнери не са били 
рядкост. Възмущават се, че се наложило да посрещнат 2015-а година затрупани с отпадъци. 
 
 
 

 

http://novanews.bg/news/view/2015/01/06/97630/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/news/view/2015/01/06/97630/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/news/view/2015/01/06/97630/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/news/view/2015/01/06/97630/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/news/view/2015/01/06/97630/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/news/view/2015/01/06/97630/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=hot
http://novanews.bg/mynews/view/2015/01/06/16955/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8/
http://novanews.bg/mynews/view/2015/01/06/16955/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8/
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Източник: perniktoday.net 
 

Заглавие: Здрав контрол с нов Инспекторат и солени глоби за фирмите, които лъжат за съдовете за смет 
в Перник 
 

Линк:  http://perniktoday.net/zdrav-kontrol-s-nov-inspektorat-i-soleni-globi-za-firmite-koito-lazhat-za-
sadovete-za-smet-v-pernik/                  
 

 

Текст: Здрав контрол с нов Инспекторат и солени глоби се предвиждат за фирмите в Перник заради 
неверно декларираните съдове за смет, обяви кметът Иван Иванов. В момента има компании, които 
обявяват, че използват само един бобър за отпадъци, а на практика пълнели извръх още 5 съда. Такъв 
бил случаят с бензиностанция „Шел” край село Студена, зааяви зам.-кметът Владислав Караилиев. Това се 
отнася и за много магазини в Перник. 
Отсега нататък на фирмите ще бъдат оставени толкова съдове, колкото са декларирали, че използват и за 
които плащат данък, а останалите ще бъдат взети. Ако обаче компаниите си позволят да образуват 
нерегламентирани сметища, общинската администрация ще ги удря с яки глоби. 
Общинската управа променя на 180 градуса системата за контрол, в която кметовете на населени места 
ще бъдат главни действащи лица. Те ще регулират процеса по сметосъбираонето и сметоизвозването, и 
по зимното поддържане на пътищата, като ще носят съответните права отговорности за това. Целта е 
жителите на населените места да страдат по-малко от проблеми, свързани с обществената хигиена. 
Старият принцип „Дайте! Да дадем!” няма вече да работи, отсече Иван Иванов. 
В рамките на здравия контрол се включва и Общинският инспекторат, който ще има нови, ама яки 
служители, каза още кметът. Новото формирование ще бъде готово до няколко дни. Смяната се налагала, 
за да се върши ефикасно и качествено работата, за която мъжете са назначени. 
 
 
 
 

Източник: btvnovinite.bg 
 
Заглавие: Над 5 км мантинели са откраднати от българските пътища 
Щетата е за над половин милион лева 
 

Линк:  http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/razgovori-s-gosti/nad-5-km-mantineli-sa-otkradnati-ot-
balgarskite-patishta.html                
 

 

Текст: Над пет километра пътни мантинели са откраднати. Щетата е за около половин милион лева. Това 
съобщи пред bTV шефът на Агенция пътна инфраструктура Лазар Лазаров.  

http://perniktoday.net/zdrav-kontrol-s-nov-inspektorat-i-soleni-globi-za-firmite-koito-lazhat-za-sadovete-za-smet-v-pernik/
http://perniktoday.net/zdrav-kontrol-s-nov-inspektorat-i-soleni-globi-za-firmite-koito-lazhat-za-sadovete-za-smet-v-pernik/
http://perniktoday.net/zdrav-kontrol-s-nov-inspektorat-i-soleni-globi-za-firmite-koito-lazhat-za-sadovete-za-smet-v-pernik/
http://perniktoday.net/zdrav-kontrol-s-nov-inspektorat-i-soleni-globi-za-firmite-koito-lazhat-za-sadovete-za-smet-v-pernik/
http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/razgovori-s-gosti/nad-5-km-mantineli-sa-otkradnati-ot-balgarskite-patishta.html
http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/razgovori-s-gosti/nad-5-km-mantineli-sa-otkradnati-ot-balgarskite-patishta.html
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Последната регистрирана кражба на обезопасяващо съоръжение е от вчера.  Задигнати са около 300 
метра мантинела от отклонението за село Калугерово до село Осиковска Лъкавица на път I-3. В момента 
пътят там, който минава покрай дере, е силно заснежен. 
ова е последната преграда между автомобилите и дерето, коментира възмутено Лазаров. По думите му 
проблемът не е  толкова в парите, които агенцията трябва да извади, за да възстанови мантинелата, а във 
факта, че тя спасява човешки живот.  
Той изчисли, че щетата ще струва на институцията около 15 000 лева, а апашите ще изкарат не повече от 
400-500 лева като предадат желязото за скрап. Мантинелата е била отрязана с флекс и ъглошлайф и е 
тежала около 2 тона. По думите на Лазаров това количество  метал се събира в обикновен бус.  
Лазаров призова пунктовете за изкупуване на метал да не приемат пътни съоръжения, защото те са 
държавна собственост.   
  
 
 

Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Полицията спипа крадец на кабели 
 

Линк:  http://www.tribali.info/bg/politsiyata-spipa-kradets-na-kabeli/#.VKznNNKsV6E              
 

 

Текст:  Полицията е спипала апаш, задигнал кабели, съобщиха от областната дирекция на МВР. 
След проведено разследване за кражба на медни електропроводници от необитаема къща в 
белослатинското село Габаре, извършена за времето от 28 декември до 4 януари, е установено, че 
извършител на престъплението е С.Й. на 24 години от село Галиче, криминално проявен и осъждан за 
кражби.  
 

 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Зелена светлина: 7-дневни отпадъци – 7 януари 2015 г. 
 

Линк: http://bnt.bg/news/svyat/zelena-svetlina-7-dnevni-otpada-tsi-7-yanuari-2015-g                  
 

 

Текст: Няма страшно. При заснемането на фотографиите на Грег Сегал никой от участниците не е 
пострадал. Мнозина, обаче, са си дали сметка какво изхвърлят само за една седмица. 

http://www.tribali.info/bg/politsiyata-spipa-kradets-na-kabeli/#.VKznNNKsV6E
http://bnt.bg/news/svyat/zelena-svetlina-7-dnevni-otpada-tsi-7-yanuari-2015-g
http://bnt.bg/news/svyat/zelena-svetlina-7-dnevni-otpada-tsi-7-yanuari-2015-g


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

Проектът е наречен “7-дневен отпадък”. Негов автор е калифорнийският фотограф Грег Сегал. Като такъв, 
човекът решил да разкаже с фотоапарата си за камарите от хартия, пластмаса, картон, стари продукти – 
дребни и едри отпадъци, които невидимо се трупат край хората и съпътстват ежедневието им. 
ГРЕГ СЕГАЛ, фотограф: Проблемът с изхвърлянето и натрупването на отпадъците не може да остане 
пренебрегнат. Реших да го превърна в личен, като заснема близки хора, съседи, семейства, доброволци, 
които се включиха в проекта. 
Хората – отделно, по двойки или цели семейства, лежат сред онова, което са изхвърлили за седмица. 
Своеобразно гнездо върху сняг, покрито с останките от забързания ритъм на живот и консумация. 
Моментна картина на всичко захвърлено, голяма част от което впрочем може да бъде рециклирано. Ето я 
и сметката в  килограми: 
ГРЕГ СЕГАЛ, фотограф: Средно на ден един американец произвежда два килограма отпадъци, докато в 
Европа на глава от населението това количество е един килограм. 
Не става дума за големи заводи, тежка промишленост и замърсяващо производство. Проблемът е сведен 
до потребителите. Онези, за които индустрията работи. Хората, привикнали до определени формули на 
потребление. Ето я кратката равносметка на участниците в сесията “7-дневен отпадък”. 
РОН МЪНРОУ, доброволец: Когато видиш това си казваш: леле, това трябва да спре. Трябва и аз да 
направя нещо по въпроса. 
Надеждата на Грег Сегал е фотографиите да предизвикат подобни реакции сред максимално много хора. 
Така абстрактният проблем с битовите отпадъци получава конкретни визуални измерения, а те насочват 
вниманието към решенията. 
Рециклирането е само едно от тях. Вкарването на привидно ненужни и стари предмети в нова употреба е 
друго. А промяната на мисленето, която води до по-отговорно и разумно използване 
на всичко, от което хората имат нужда, вероятно е най-интересната и полезна цел. 
 


