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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева е на място на язовир Цонево  
След това тя ще посети Елхово 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2971                   
             

 

Текст:  Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева е на място на язовир Цонево, за да се 
запознае с обстановката. 
Към 13:00 часа язовирът е с обем 346,246 млн. м3 и регистрираният приток към него е 150 м3/сек. Към 
момента язовир Цонево прелива с 122 м3/сек, като през основния изпускател контролирано се 
освобождават по 25 м3/сек. Наблюдава се тенденция към задържане на обема. 
След язовир Цонево министърът ще посети Елхово, където, поред прогнозите на НИМХ, утре се очаква 
повишаване нивото на река Тунджа. 
МОСВ постоянно следи притока и оттока на реките и състоянието на водните обекти и предупреждава 
областните управители, кметове, Гражданска защита, Напоителни системи и всички ангажирани 
институции. Оперативното звено към МОСВ е активирано и работи в 24-часов режим. 
    
 
 
Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Финал на кампанията „Отпадък с късмет не отива за смет“ в детските градини 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1391657    
                                        

 

Текст: Колоритно, шумно, весело и изпълнено с много емоции шоу постави финалът на второто издание 
на кампанията „Отпадък с късмет не отива за смет“. Заключителният концерт бе посветен на първия етап, 
в който участие взеха детските градини в Габрово. Организаторите на инициативата – Община Габрово и 
екипът към проекта за новото депо, представиха резултатите, а те сочат, че децата, родителите и 
учителите са се справили повече от добре в борбата с отпадъците. В тазгодишното издание на 
кампанията бяха събрани и предадени за рециклиране повече от 2 тона хартия и почти 200 кг пластмаса. 
Главните участници в кампанията – габровските деца, показаха на сцената на зала „Възраждане“, че 
песните, танцита и дори драматургията им се отдават с лекота и могат да превърнат всяко свое 
изпълнение в емоционален, завършен и много истински шедьовър. 
Изненадващо на сцената се появиха и талисманите на боклука – Смет.Ка и Чистача, които разказаха за 
пътя на боклука и раздадоха награди на публиката. Двамата герои предупредиха габровци, че започват 
да обикалят габровските улици, за да следят стриктно дали правилно се изхвърлят отпадъците. 
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Разбира се, както в миналогодишното издание на „Отпадък с късмет не отива за смет“, така и тази година, 
имаше награди. Изненадата на организаторите бе, че тази година всички, включили се в кампанията 
градини получават награда. Детските градини „Явор“ и „Слънце“ спечелиха по една сглобяема къщичка с 
тунел. Децата в детски градини „Дъга“ и „Младост“ ще се радват на колоритни килими за игра. А двете 
най-активни градини в кампанията „Мечо Пух“ и „Радост“ получиха съответно голяма къщичка за игра на 
открито и цветен батут с пластмасови топчета. 
Поради външни обстоятелства детски градини „Перуника“ и „Първи юни“ не можаха да участват в 
концерта, но те също ще получат своите призове. 
Организаторите на кампанията благодарят на своите малки участници, на техните родители и учители за 
отговорното отношение и старанието да спестят на природата ненужните отпадъци. 
„Отпадък с късмет не отива за смет“ продължава със своя втори етап, който вече е в активната си фаза и 
включва учебните заведения на територията на Габрово. 
 
  
 
Източник: smolyandnes.com 
Заглавие: Експерти на РИОСВ – Смолян започнаха проверки на площадки за съхранение на излезли от 
употреба автомобилни гуми 
 

Линк:  http://www.smolyandnes.com/eksperti-na-riosv-smolyan-zapochnaha-proverki-na-ploshtadki-za-
sahranenie-na-izlezli-ot-upotreba-avtomobilni-gumi                                     
 

 

Текст: Експерти на РИОСВ – Смолян започнаха проверки на площадки за съхранение на излезли от 
употреба автомобилни гуми за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
Проверяващите са установили, че масово излезлите от употреба гуми се съхраняват на площадки, които 
не са собственост на фирмите стопанисващи сервизите. На много места гумите са оставени без контрол, 
което е предпоставка за кражби и палене, а това е строго забранено. В тази връзка са издадени 
предписания на проверените сервизи. Проверките ще продължат през целия месец и ще обхванат 
територията на РИОСВ – Смолян. 
При неизпълнение на дадените предписания е предвидена санкция в размер от 5 000 до 20 000 лв., 
съобщиха от екоинспекцията. 
 
  
 
Източник: grada.bg 
 

Заглавие: При проверки на дирекция „Инспекторат” са наложени глоби за общо 18 630 лева 
 

Линк:  http://grada.bg/165374/%D0%BF%D1%80%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%E2%80%9E%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/    
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Текст: Инспекторатът в община Шумен е наложил глоби в общ размер на 18 630 лева, отчете на брифинг 
шефът на дирекцията Свилена Иванова. При извършване на ежедневната контролна дейност през 2014 
година са съставени 272 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), като са 
издадени 270 наказателни постановления. Събраните до момента глоби са общо 14 809 лева, а 
получените сигнали са 382 и обхващат различни по вид нарушения. 
 
 „Акцентите в работата на дирекция „Инспекторат” през миналата година бяха свързани със спазването на 
нормативните актове, касаещи опазване на околната среда и екологосъобразното управление на 
отпадъците, опазването на пътната мрежа и инженерна инфраструктура, спазването на правилата за 
престой и паркиране на МПС, защита на основните права на потребителите и правилата на търговия, 
осъществяването на рекламната дейност на територията на общината и др.”, коментира Свилена 
Иванова. 
 
По нейни думи при дейността на търговците прави впечатление, че наематели и собственици спазват 
изискванията по отношение на поставянето на рекламни табели и обявяване на работното време. 
Най-много нарушения са установени по разпоредбите на Наредба № 1 на общинския съвет в Шумен. 
Констатирани са 91 нарушения, свързани с неправилно паркиране, засечени са също така 63 случая на 
увреждане на дълготрайна растителност и събиране на билки в разрез със законовите изисквания. 
Реакция от слижителите на дирекция „Инспекторат” е последвала и при сигнали за нерегламентирано 
озвучаване в близост до жилища и на открити терени, като установените нарушения са 17 и на виновните 
лица са съставени актове. В отчета за контролната дейност на звеното фигурират още 11 засечени 
нарушения на нерегламентирани прокопавания и невъзстановени терени, санкции са наложени и за 
нарушения при отглеждането на животни в населените места. 
Свилена Иванова обърна внимание, че при проверките е акцентирано на реда за транспортиране и 
третирането на строителни отпадъци, получени от строителни и ремонтни дейности. „Не са рядко 
случаите, при които граждани или фирми, занимаващи се с този вид дейност да изхвърлят отпадъци на 
нерегламентирани места около града. Установени бяха нарушения, за които са образувани 
административно наказателни преписки. Освен съставените актове, на нарушителите се поставят срокове 
за почистването на замърсените терени, след което се извършва последващ контрол”, обясни 
ръководителят на общинската дирекция „Инспекторат”. 
Свилена Иванова се спря и на постигнатите през миналата година резултати от общоградското 
почистване, като обобщените цифри са: почистени и извозени 138 тона смесени битови и биоразградими 
отпадъци, 12 тона строителни отпадъци, ликвидирани около 35 нерегламентирани сметища и над 2 100 
декара почистени терени. 
Трудно се оказва справянето с проблема с безстопанствените кучета, като при обход на по-голямата част 
от града през май месец 2014 г. са били преброени 1200 улични четириноги. От дирекция „Инспекторат” 
обърнаха внимание на собствениците на домашни любимци, че следва да заплащат дължимата такса, 
както и да спазват законовите разпоредби при извеждане на домашния любимец. През миналата година 
на стопани на кучета, които са неглижирали задълженията си, са наложени санкции, които варират между 
50 и 100 лева. 
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Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: Погнаха мъж за нерегламентирана търговия с метали 
140 кила желязо спипаха у нелегалния търговец 
 

Линк:  http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/02/03/298036-
pognaha_muzh_za_nereglamentirana_turgovia_s_metali                                          
 

 

Текст: Бързо производство за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, без необходимия 
лиценз, е образувано в РУ – Свищов. Преследването е срещу 42-годишен мъж от с. Раданово. Вчера 
полицейски служители са установили в момент на изкупуване на метали в с. Българско Сливово Н. М., 
известен на полицията и осъждан. Той се придвижвал с лек автомобил "Форд Транзит". 
След извършена проверка мъжът е предал на униформените 140 кг. отпадъчно желязо. По случая е 
започнато бързо производство за престъпление по чл.234 б, ал.1 от НК. 
 
 
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/02/03/298036-pognaha_muzh_za_nereglamentirana_turgovia_s_metali
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/02/03/298036-pognaha_muzh_za_nereglamentirana_turgovia_s_metali

	Заглавие: Финал на кампанията „Отпадък с късмет не отива за смет“ в детските градини
	Заглавие: Експерти на РИОСВ – Смолян започнаха проверки на площадки за съхранение на излезли от употреба автомобилни гуми
	Заглавие: Погнаха мъж за нерегламентирана търговия с метали
	140 кила желязо спипаха у нелегалния търговец
	Текст: Бързо производство за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, без необходимия лиценз, е образувано в РУ – Свищов. Преследването е срещу 42-годишен мъж от с. Раданово. Вчера полицейски служители са установили в момент на изкупуване на м...


