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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Ивелина Василева разпореди проверки за сметища на речните легла и 
прилежащите територии на реките на територията на цялата страна 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3023                                          
 

 

Текст:  Министър Ивелина Василева разпореди директорите на регионалните инспекции по околна среда 
и водите да създадат организация за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани 
замърсявания (сметища) на речните легла и прилежащите територии на реките, разположени на 
контролираната от тях територия. 
В заповедта е записано, че директорите трябва да изпратят предписания до кметовете на съответните 
общини за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на речните легла и прилежащите им 
територии. 
Проверките ще се извършват на място по изпълнение на дадените предписания. Ще бъдат предприети 
предвидените административно-наказателни мерки, при констатиране на нерегламентирани 
замърсявания. 
Министърът на околната среда и водите разпореди съставянето на актове за установяване на 
административно нарушение и издаването на наказателни постановления да се извършва във възможно 
най-кратък срок, в случай че бъдат установени нередности. 
  
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева участва в първа работна среща между институции и 
неправителствени организации за управление на речните басейни 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3020     
                                   

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в първата работна среща 
между Басейновите дирекции към МОСВ и природозащитни неправителствени организации  за 
актуализацията на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). 
„Министерството провежда политики, осигуряващи балансирано използване на природните ресурси, с 
оглед постигането на икономически, социални и екологични цели. Стратегическите документи и политики 
на ведомството, обаче, могат да се усъвършенстват. Работни срещи като тази са добър формат за 
обсъждането на промени. Очаквам доброто взаимодействие между институции и неправителствени 
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организации да бъде полезно за развитието на страната и опазването на природата“, каза министър 
Василева. 
Участниците във форума и в момента коментират постигането на общи подходи при разработването на 
плановете за управление на речните басейни. 
Министърът на околната среда и водите припомни взетите през 2010 г. много сериозни мерки за 
съхраняване на природата. Тогава с изменението на Закона за водите бяха въведени редица забрани за 
издаване на разрешителни за Водноелектрически централи (ВЕЦ). 
Отново след промени в същия закон броя на издадените разрешителни за изземване на наносни 
отложения от водни обекти поетапно намалява през годините. Докато през 2009 г. са издадени 60 
разрешителни, то през 2014 г. те са 17 броя. 
 
 
 
Източник: trud.bg   
 

Заглавие: Фандъкова: Тази година ще решим трайно въпроса с битовите отпадъци 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4594989                                     
 

 

Текст: Бюджетът на Столична община ще бъде балансиран, реалистичен, такъв, който за поредна година 
ще осигурява устойчиви инвестиции във важните и приоритетни сфери за развитието на града. Това каза 
пред журналисти кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. 
Фандъкова посочи, че през тази година, благодарение на този бюджет се прави връзката с метрото 
между Летище "София" и града, между летището и Централна жп-гара и автогара, така както е навсякъде 
в другите европейски столици. "Благодарение на този бюджет, тази година, с пускането на завода за 
отпадъци до края на годината, решаваме трайно, за дълги години напред, проблема с депонирането на 
битовите отпадъци на двумилионния град", заяви Фандъкова и уточни, че с този бюджет продължават 
строителството на детски градини. 
"Тази година предвиждаме завършването на нови 8 и старта на строителството на още 8. Завършваме 
ново училище, ремонтираме физкултурни салони, строим канализация и инвестираме в културно-
историческото наследство. Инвестираме и в градската инфраструктура, в транспорта, в екологията и в 
образованието. Това са приоритетите, върху които работим през последните 5-6 години и резултатите се 
виждат", добави столичният кмет. 
Фандъкова припомни, че тази година се очакват нови 80 автобуса, като 27 вече са пристигнали и предстои 
да бъдат пуснати в движение по линиите на града, като по 76-та линия изцяло автобусите ще бъдат 
подменени. "Правим процедура и за още 110 нови единични автобуси. Подписах договор с Европейската 
инвестиционна банка през месец януари. Всичко това се осигурява благодарение на този бюджет, който 
се формира, без да повишаваме основните данъци за софиянци", подчерта още Йорданка Фандъкова. 
 
 
 
Източник: pa-media.net 
 

Заглавие: РИОСВ плаши кметовете със солени глоби, ако допуснат паленето на гуми на Сирни Заговезни 
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Линк: http://pa-media.net/news.php?extend.8284.6                                    
 

 

Текст: РИОСВ-Пазарджик напомня на кметовете на общините за извършване на засилен контрол за 
недопускане изгарянето на гуми при отбелязване на Сирни Заговезни на 22 февруари, съгласно 
изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
При изгарянето на гуми се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни. Тези действия 
крият риск за здравето на хората и са в нарушение на разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците /ЗУО/. 
Предвидените глоби за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци са от 1400 до 5 000 лева, а за 
неупражнен контрол от страна на кметовете от 1400 до 4 000 лева. 
 
 
 
 
Източник: plovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: Сменят съдовете за разделно събиране на отпадъци, за да не ги обират и палят  
 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/572181    
                                        

 

Текст: Жълтите контейнери за разделно събиране на смет в пловдивския район "Западен" ще бъдат 
подменени с тип "иглу", съобщиха от общинската дирекция "Екология и управление на отпадъците". 
Смяната на стария тип "ракла" с новите по форма съдове ще сведе до минимум посегателствата върху 
рециклируемите отпадъци и риска от несъзнателното им запалване, твърдят еколозите. Предвижда се 
при подмяна на жълтите контейнери на всяка "точка" да има по 1 зелен и 1 жълт съд за разделно 
събиране на отпадъци. Самостоятелно, в близос до контейнерите за смесени битови отпадъци, ще бъдат 
поставени и допълнителен брой жълти съдове. Подмяната на контейнерите за разделно събиране от типа 
"ракла" с тип "иглу" ще продължи и в другите райони на Пловдив, увериха от екодирекцията.  
 
 
 
Източник: raionvitosha.eu 
 

Заглавие: На 23 февруари (понеделник) ще бъде открит мобилен пункт за приемане на опасни отпадъци 
 

Линк: http://raionvitosha.eu/news/648/57/na-23-fevruari-ponedelnik-sche-bde-otkrit-mobilen-punkt-za-
priemane-na-opasni-otpadtsi.html                                          
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Текст: Мобилният пункт за Район „Витоша“ ще бъде разположен в кв. Павлово на ул. Слънце № 2 – пред 
сградата на районната администрация „Витоша“ от 8.30 до 14.30 часа 
Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, натрупани от домакинствата: 

• Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) 
• Лакове и бояджийски материали 
• Домакински препарати и химикали 
• Мастила и замърсени опаковки 
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична 
община и БалБок Инженеринг АД и успешно се прилага на територията на София за четвърта поредна 
година. 
 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Селските кметове от Пернишко: Незаконни сметища никнат като гъби, кофите са боклук са 
потрошени и изгнили  
Линк: 
http://viaranews.com/2015/02/12/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/                                            
 

 

Текст: Проблемът със сметосъбирането и сметоизвозването на селата в Пернишко не е от вчера, но 
въпреки всичко всеки ден като гъби никнат незаконни сметища, оплакаха се селски кметове. Една от 
основните причини е липсата на достатъчно съдове за смет, категорични са управниците. Голяма част от 
онези пък, които все още ги има, са потрошени и изгнили. Кметовете на малките населени места 
настояват да бъдат осигурени „семейни”, както ги наричат, кофи тип „Мева”, който са по-удобни и по-
лесни за съхранение. Управниците настояват и за по-регулярно извозване на битовите отпадъци, които в 
отделни села не са изкарвани от 3-4 месеца, какъвто е случаят в село Радуй. За съжаление и 
данъкоплатците имат вина за нелицеприятните картини, които могат да се видят не само по селата, а и в 
градските квартали. В бобри и по-големи контейнери заедно със сметта от ежедневното ни битие се 
изхвърлят и строителни отпадъци, а през зимния сезон не са един и два стопените от жарта от печките на 
твърдо горимо пластмасови контейнери или прогорени метални съдове. За да се сложи поне малко ред в 
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общината, още преди година от кметската администрация е била издадена заповед местните управници 
да контролират възникването на нерегламентирани сметища и кой изхвърля отпадъци около 
контейнерите, като санкционират нарушителите. Документът предвижда още и санкции за тях при 
неизпълнение и допускане на териториите им да има несъбран боклук. Не ни превръщайте в пъдари, а 
помислете как да се създаде по-добра организация, гневят се управниците на селата. Заповедта при този 
ритъм на събиране на битовите отпадъци само от контейнерите, но не и попадалите боклуци извън тях, е 
неизпълнима, категорични са кметовете на кварталите и селищата. Те настояват за проверки на 
териториите им и за санкциониране на евентуалните нарушители да им се изпращат хора от общинския 
инспекторат. Кметовете на селата предложиха булдозери да минават периодично и да събират 
натрупаните камари поради липса на достатъчно съдове за смет. Друго предложение е за обособяването 
на места за изхвърляне на сгурията и на отпадъците при почистването на дворовете и градините, като за 
целта се разкрият общински площадки.  
 
 
 
Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: Рецидивист се връща в затвора, след като крал от работното си място  
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/572461                                             
 

 

Текст: Многократно осъждан рецидивист се връща в затвора, след кражба от работното си място. Мъжът 
с 11 присъди лишаване от свобода, ще прекара зад решетките още 3 години, при първоначален строг 
режим, в затворническо заведение от закрит тип. 
Причината е, че в нощта на 11-и срещу 12-и април 2013 г. той, в условията на опасен рецидив, се 
възползвал от служебното си положение и задигнал цветни метали. 
Към онзи момент той работел като пазач в частна фирма, която охранявала база на Напиотелни системи 
ЕАД – клон Долен Дунав в землището на село Ряхово. Във въпросната вечер мъжът застъпил на смяна, но 
вместо да изпълни съвестно служебните си задължения, решил да се възползва от възможността 
спокойно да огледа за наличието на ценни предмети и ако открие такива, да ги открадне. 
За тази цел влязъл в склада на охранявания от него обект, който бил отключен и взел трифазен 
удължител с дължина 35 метра, към който имало щепсел и три трифазни контакта. Пуснал ги в горяща 
печка на твърдо гориво и когато тя изстинала, взел оголената мед, а на сутринта напуснал работното си 
място, за да не се върне повече на него. 
С плячката се насочил към пункт за изкупуване на цветни метали, където продал получените 3 кг. чиста 
мед, за която взел 24,30 лева. Щетите, които нанесъл обаче, били за много-по-голяма сума, показала 
съдебната експертиза. 
Въпреки че забягнал във Варна, мъжът бил заловен и изправен пред правосъдието. Оказало се, че освен 
наказанията лишаване от свобода, имал и пробация, която не била изтекла и по която той не изпълнявал 
задълженията си, което било и първопричината за издирването му. 
След като полицията стигнала до него, той сам разказал за извършената кражба. В съдебната зала обаче 
отрекъл той да е неин автор и дори обвинил разследващия полицай, че той го е накарал насила да 
признае извършването на това престъпление. 
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Съдът обаче не повялвал на тази защитна теза и признал рецидивиста за виновен, след което определил 
и посоченото наказание.  
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Задържаха в опел 14 крадци на кабел 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1395119   
                                          

 
 
Текст: Извършителите на кражба на далекосъобщителен кабел са разкрити от полицията в Хасково. На 10 
февруари, между селата Стамболово и Царева поляна, униформените проверили лек автомобил „Опел", 
управляван от 34-годишен жител на Кърджали. В колата пътували 13 лица: на 15г., 16г., 18г., 19г., 21г.,24г., 
27г., 29г., 41г. от Любимец, 20г. от с.Болярски извор, 22г., 25г. и 48г. от с. Долно Войводино. Пет от тях са 
познати на органите на реда с предишни прояви за кражби, уточняват от областна дирекция „Полиция". 
При проверката са открити 5 топа с общо тегло 24 кг далекосъобщителен кабел, 7 прави лопати, ножовка, 
2 ножа и чук. Установено е, че кражбата на телефонния кабел е извършена чрез изкопаване на 11 дупки в 
землището на с.Стамболово през 15 метра, след което кабелът бил срязан и издърпан. Образувано е 
досъдебно производство и работата по случая продължава. 
 
 
 
Източник: yambolnews.net 
 

Заглавие: Вече не само предават, и незаконно да изкупуват скрап… 
 

Линк:  http://yambolnews.net/index.php/novini/politziya/item/14142-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-
%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF                                            
 

 

Текст: На 10 февруари в гр. Стралджа, на ул. „Индустриална”, служители от РУ – Стралджа са установили, 
че 50-годишен жител на града е изкупил 665 кг. отпадъци от черни метали без да притежава 
необходимия лиценз за извършване на такава дейност. Работата по случая продължава в рамките на 
образуваното досъдебно производство за престъпление по чл.234б, ал.1 от НК. 
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