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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: И през 2015 г. МОСВ е основен партньор на bTV Media Group в кампанията "Да изчистим 
България заедно" 
 

 Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3240                        
                                        

 

Текст: И през 2015 г. МОСВ е основен партньор на bTV Media Group в кампанията "Да изчистим България 
заедно". Тази година тя ще премине в пет еднодневни акции. На 10 май, когато е Европейският ден за 
почистване, ще се събират отпадъци в градовете. На 17 май е ред на крайградските райони. На 31 май, ще 
се почистват детските площадки преди празника на малчуганите 1 юни. 7 юни е отделен за природата и 
националните паркове. На 27 юни приоритетни ще са водните басейни и реките, като специално 
внимание ще се обърне на река Дунав. 
Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков напомни, че по заповед на министър 
Ивелина Василева до 15 април екоинспекторите трябва да проверят дали общините са почистили речните 
легла и прилежащите територии. Инструкциите са да се налагат глоби, ако се установят 
нереглемантирани сметища и тази година глобени ще има, категоричен беше Живков. Той обясни, че 
МОСВ е партньор на bTV заедно с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда /ПУДООС/. Тази година подкрепата в материали, която институцията ще окаже, е до 103 200 лева. 
За тази сума ПУДООС осигурява ваучери за бензин и дизел за автомобилите, които извозват събраните в 
кампанията отпадъци /общо до 79 200 лева/, както и чували и ръкавици за еднократна употреба на обща 
стойност до 24 000 лева, обясни директорката на ПУДООС Ренета Георгиева. 
"Депонирането ще е абсолютно безплатно”, обясни още зам.-министър Живков. 
„Това е една инициатива, която се настани трайно в нашия живот и която е наистина много положителна. 
Доказателство за това е, че всяка година се подобряват все повече рекорди – по брой доброволци, по 
събрани тонове боклук, по изчистени местности”, коментира главният изпълнителен директор на bTV 
Media Group Павел Станчев. 
 
 
 
Източник: riosv.vracakarst.com 
 

Заглавие: 68 проверки на обекти извършиха експертите от РИОСВ- Враца през месец март 
 

Линк: http://riosv.vracakarst.com/bg/68-proverki-na-obekti-izvarshiha-ekspertite-ot-riosv-vratsa-prez-
mesets-mart-/                                         
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Текст: Акцентът в дейността на РИОСВ – Враца през март бяха проверки по заповедите на министъра на 
околната среда и водите, областния управител и кметовете на общини за състоянието на водните обекти 
– чистотата на речните корита и прилежащите им площи и язовирите и реките на територията на област 
Враца. 
Започнаха проверките в общините по изпълнението на дадените предписания, съгласно заповедта на 
министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за предприемане на мерки за недопускане на 
замърсяване на речните корита и прилежащите им територии. По одобрен график бе извършен обход на 
речни легла и прилежащите им територии в регулационните граници на населени места, попадащи в 
административните граници. 
Експерти от РИОСВ взеха участие в междуведомствена комисия, която извърши проверка на техническото 
и експлоатационно състояние на потенциално опасните язовири и защитни диги на територията на 
областта, както и на участъците от речните корита извън урбанизираните територии. Комисията определи 
дължините на речните участъци, чиято проводимост е намалена. 
Представители на РИОСВ – Враца участваха и в междуведомствени комисии по заповеди на кметовете на 
община Хайредин, Мизия и Борован. Целта на проверките бе да се обследва проводимостта на речните 
легла в границите на урбанизираните територии на тези общини. 
През март експерти от екоинспекцията провериха 65 обекта на територията на областта и дадоха 9 
предписания за констатирани пропуски и нарушения на екологичното законодателство, като три от тях са 
изпълнени и проверени в рамките на месеца. 
От извършените 68 проверки, 22 са извънредни, като най-голям брой – 11, са по последващ контрол на 
дадени предписания, при всички е констатирано тяхното изпълнение. 
РИОСВ – Враца е осъществила проверки по пет постъпили жалби и сигнала. На двама земеделски 
производители от кв. „Бистрец“, Враца и на кмета на с. Камено поле, общ. Роман, са дадени предписания 
за почистване и недопускане на повторно замърсяване на нерегламентирани терени с торов отпадък. Акт 
за нарушение по Закона за опазване на околната среда е съставен на собственика на имот в Мездра, 
развиващ автотенекеджийска дейност и бояджийски услуги. 
Подробна информация за месечната контролна дейност на РИОСВ – Враца можете да намерите на 
интернет страницата на инспекцията - http://riosv.vracakarst.com в раздел “Контролна дейност”, подменю 
“Месечни отчети за контролната дейност на РИОСВ – гр. Враца”. 
 
 
 
 
Източник: novinite.bg 
 

Заглавие: Вандали събориха статуя във Враца, искали да я режат за скрап  
 

Линк: http://novinite.bg/articles/91085/Vandali-saboriha-statuya-vav-Vraca-iskali-da-ya-rejat-za-skrap                                             
 

 

Текст: Вандали събориха статуя във Враца. Апашите направили опит да нарежат паметника за скрап, тъй 
като е от бронз, съобщават от пресцентъра на общината. Става въпрос за паметник на жътварката, който 
от десетилетия стои на кръговото кръстовище на бул. „Христо Ботев” и ул. „Илинден” в града. Съборената 
статуя е забелязана през нощта от автопатрул на полицията. На мястото вече е направен оглед от 
общински служители и служители на общинското дружество „БКС”. Статуята веднага ще бъде преместена 
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и съхранена. Предстои да бъде взето решение къде ще бъде поставен паметникът отново, уточняват от 
общината. Вандалските прояви във Враца се превръщат в бедствие. По този повод кметът инж. Николай 
Иванов вчера излезе с апел към гражданите за нетърпимост към вандалските прояви. Той приветства 
идеята вандалите да бъдат фотографирани от гражданите и снимките им да бъдат публикувани в 
социалните мрежи. 
 
 
 
Източник: zarata.org 
 

Заглавие: Протест срещу депото за отпадъци край Стара Загора 
 

Линк: http://zarata.org/?p=19140                      
                                        

 

Текст: Инициативният комитет в село Ракитница отново се обяви против изграждането на Регионалното 
депо за битови отпадъци. Тази вечер хора от селото ще се срещнат с представители на природозащитни 
организации. 
Хората са категорични, че отпадните води на депото се вливат директно в река Съзлийка, която е 
защитена, защото попада в обсега на екологичната мрежа „Натура 2000″. По закон съоръженията, които 
се изграждат, трябва да бъдат на не по-малко от 100 метра от защитените обекти. Природозащитните 
организации ще сезират Европейската комисия, коментира пред Дарик председателят на инициативния 
комитет Генчо Танев. 
Депото за битови отпадъци край Ракитница трябва да бъде готово до края на 2015 година. 
 
 
 
 
Източник: starazagora.biz 
 

Заглавие: Ракитница отново се обяви против Регионалното депо за битови отпадъци 
 

Линк: http://www.starazagora.biz/novini/item/10528-rakitnitza-otnovo-se-obyavi-protiv-regionalnoto-
depo-za-bitovi-otpadatzi                     
                                        

 

Текст: След около година затишие Инициативният комитет в село Ракитница отново се обяви против 
Регионалното депо за битови отпадъци. Тази вечер хора от селото ще се срещнат с представители на 
природозащитни организации. Хората са категорични, че отпадните води на депото се вливат директно в 
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река Съзлийка, която е защитена от Натура 2000. По закон съоръженията, които се изграждат трябва да 
бъдат на не по-малко от 100 метра от защитените обекти. 
Природозащитните организации ще сезират Европейската комисия, коментира пред Дарик 
председателят на Инициативния комитет Генчо Танев. 
Темата за Регионалното депо беше изчерпана когато приключи обжалването. Има разрешение за 
строителство. Всички законови процедури са спазени и не е коректно да се всява паника по този начин, 
каза за Дарик кметът Живко Тодоров. 
„Ако не изградим депото всички старозагорци ще трябва да плащат огромни такси смет", каза кметът и 
попита защо екозащитните организации не протестират срещу изхвърлянето на отпадъщи на Мандра 
баир, където сметището е абсолютно нерегламентирано. 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: РИОСВ - Русе провери рекултивирани сметища в Русенско, няма нови нарушения и 
замърсявания 
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_137757.html                      
                                        

 

Текст: Със средства по ПМС № 209/2009 г. е извършена техническа рекултивация на общинското сметище 
на гр. Сливо поле, с площ от 13,2 дка, разположено в местността “Гергалъка”. Общините Цар Калоян, 
Ценово, Борово, Бяла, Иваново имат разработени идейни проекти за рекултивация на общински депа за 
битови отпадъци.  
Предстои финансиране за изграждане на новото регионално депо в град Бяла, след което ще се извърши 
рекултивация на общинските депа в региона. Извършен е мониторинг на рекултивирани депа за битови 
отпадъци на Общините Самуил и Кубрат, квартал „Средна Кула“ на гр. Русе, с. Сандрово, община Русе, с. 
Ряхово, община Сливо поле. Същите са рекултивирани съгласно разработените проекти, няма 
замърсяване с отпадъци, предстои извършване на заложените по проекта мерки за мониторинг. 
Експертите на РИОСВ - Русе са реагирали в срок и са предприемали адекватни мерки при постъпили 
жалби и сигнали. Предотвратено е изхвърлянето на торови маси в ДГФ в района на бившата кравеферма 
в село Гороцвет, община Лозница; дадено е предписание на ЗП в село Градина, община Лозница, за 
предприемане на мерки за почистване на разпилените торови маси извън границите на фермата; на 
фирма, заустваща отпадъчни води в отводнителен канал е дадено предписание да прекъсне връзката. 
Извършена е последваща проверка за изпълнение на дадените предписания. 
 
 
 
Източник: novinite.bg 
 

Заглавие: Събирач на отпадъци направи късо и загина в трафопост  
 

Линк: http://novinite.bg/articles/91088/Sabirach-na-otpadaci-napravi-kaso-i-zagina-v-trafopost                      
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Текст: Мъж загина при нерегламентирано нахлуване в трафопост на ЧЕЗ вчера в столичния квартал 
„Младост“, съобщиха от дружеството. Той предизвикал късо съединение в съоръжението, в резултат на 
което се е разразил пожар. Без електрозахранване за около час са останали около 2000 клиенти на 
компанията.Екип на ЧЕЗ е констатирал кражбата на метални ограждения и решетки, както и наличието на 
личен багаж на жертвата. Вероятно това не е било първото проникване на мъжа в трафопоста. При огледа 
специалистите от ЧЕЗ установили, че всички брави и врати на трафопоста са в изправност. Според тях 
мъжът е влязъл чрез разрушение на тухлената стена и е отворил вратата отвътре. 
 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Станко Станков, Областен кризисен щаб – Варна: Отново има незаконни сметища в дерето над 
Аспарухово 
 
Линк http://www.focus-radio.net/?action=news&id=826346                    
     

 

Текст: Варна. Извършена е проверка на източното и западното дере в район Аспарухово във Варна, 
където при наводнението през миналата година загинаха 13 души. Това съобщи за Радио „Фокус” – Варна 
капитан Станко Станков, секретар на Областния кризисен щаб при защита от бедствия във Варна. Районът 
е проверен във връзка с изпълнение на прокурорско разпореждане от сформирана междуведомствена 
комисия, проверила опасните водосборни райони във Варненска област. При източното дере, което е по 
протежението на улица „Моряшка”, комисията е констатирала, че водостокът, който е под булевард 
„Първи май”, е с много малък просвет. Под него има разместени плочи и има условия за затлачването му. 
Събира се локва на юг от него, има и дървета за изкореняване, които се намират непосредствено до 
водостока. Има проект, който е в ход, но до реализирането му следва районът да се наблюдава и да се 
почиства след всеки дъжд, посочи Станко Станков. В горната част на дерето на улица „Моряшка”, в 
района на гробището, отново има незаконни сметища, е констатирала комисията. Дадено е предписание 
на Регионалната дирекция по горите да разчисти участък при S-образен завой в района, където има 
дървета. Западното дере на улица „Горна студена” е почистено, но в най-горния му край отново на двата 
ската има незаконни сметища, посочи Станко Станков. Има и незаконни ферми за отглеждане на птици, 
дребни животни, които Регионалната дирекция по горите и община Варна следва да премахнат по 
законов път. Дадено е предписание със съответни срокове за изпълнение. 
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Източник: posoki.com 
 

Заглавие: „Стартира кампания „Да почистим Плевен!“ 
 

Линк: http://www.posoki.com/startira-kampaniya-da-pochistim-pleven/                      
                                        

 

Текст: Община Плевен стартира великденска кампания „Да почистим Плевен!“. За плевенчани, които 
имат желание да се включат в инициативата като почистят междублоковите си пространства, от местната 
управа осигуряват чували и ръкавици. Нужните за акцията материали могат да се получат в стая № 25, ет. 
2, в Община Плевен. 
На тел. 064/881 336 ще се приемат пък заявки за съдове за смет. На същия телефонен номер 
представители на институции или организации ще получат информация за обществени места или 
нерегламентирани сметища, които могат да почистят при намерението да се включат в кампанията за 
чист Плевен. 
 
 
 
Източник: kuber-press.com 
 

Заглавие: В Кюстендил се проведе среща за инициативата: «Да изчистим България заедно»  
 

Линк: http://kuber-press.com/addcomment.php?id_news=23055                       
                                        

 

Текст: На Информационна среща в Кюстенидл във връзка с екологичната кампания „Да изчистим 
България,за един ден»,чието мото тази година е «Да изчистим България заедно», Мария Лазарова- 
Мениджър социални проекти към bTV. обяви,че МОСВ отпуска за сегашната иниицатива двойно –по-
голям бюджет от предишните години в размер на 103000 лева –за финансиране,работата на общините по 
дейностите свързани с обезпечаването на акциите по почистването,предаде репортер на «Кубер 
прес».Проявата беше открита от областния управител Виктор Янев-Областна администрация Кюстендил, 
е традиционен партньор и участник в организирането и провеждането на екологичната кампания „Да 
изчистим България!” за Област Кюстендил. В рамките на работната срещата стана ясно,че областа 
Кюстенидл за пореден п ът традиционно показва ,активност на нивото на средната за страната.В 
тазгодишната кампания «Да изчистим България заедно» са фиксирани пет зони с висок риск от 
замърсяване. Мария Лазарова-представи презентация-ретроспекция на свършеното от кампанията през 
миналата година.Регион Кюстендил отчита високж ниво на отзоваванеза чистене на природата, градовет 
и селата.Над 8000 са доброволците от областта с участие в„Да изчистим България,за един ден»”, през 
2014,30 са нерегламентиранит сметища заличени от каратта на региона.Участвали са 35 училища, 65 
фирми и ведомстваи повече от 10 НПО-та.»Област Кюстендил е партнъор който създава възможност за 
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доброволчески ентусиазъм който да се реализира в благотворна активност.» подчерта тя. Тази година ще 
се състоят общо пет еднодневни акции. На 10 май, когато е Европейският ден за почистване, ще се чисти в 
градовете. На 17 май е ред на крайградските райони. На 31 май, ден преди Деня на детето, ще се 
почистват детските площадки. 7 юни е отделен за природата и националните паркове.Проведена беше 
дискусия по актуални теми, свързани с организирането на акции за почистване, проучване на замърсени 
зони и незаконни сметища, логистични дейности, свързани с реализацията на инициативата „Да изчистим 
България“! 
 
 
 
Източник: novjivot.info 
 

Заглавие: При спецоперация задържаха крадец на метали от склад 
 

Линк: http://www.novjivot.info/2015/04/07/12775/                                              
 

 

Текст:  За кражба на метали М.В./20/ е задържан в Районното управление в Момчилград вчера. При 
специализирана операция за превенция на битовата престъпност в частен двор били открити метални 
ламарини от конструкция на склад за съхранение на пясък. Собственикът съобщил, че ги закупил от 
непознат мъж. При организираните издирвателни действия полицаите стигнали до извършителя на 
кражбата. Проверката по случая продължава. 
 
 
 
Източник: sofia.utre.bg 
 

Заглавие: Мъж загина, докато краде метал от трафопост в "Младост" 
2000 домакинства останаха без ток за около час 
 

Линк: http://www.sofia.utre.bg/2015/04/07/311644-
muzh_zagina_dokato_krade_metal_ot_trafopost_v_mladost                       
                                        

 

Текст: Мъж загина при нахлуване в трафопост на ЧЕЗ вчера в столичния квартал „Младост“, предаде 
Фокус. 
Проверка установи, че мъжът е предизвикал късо съединение в съоръжението, в резултат на което се е 
разразил пожар. Без електрозахранване за около час са останали около 2000 клиенти на компанията. 
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Екип на ЧЕЗ констатира кражбата на метални ограждения и решетки, както и наличието на личен багаж на 
жертвата. Вероятно това не е било първото проникване на мъжа в трафопоста. 
При извършения оглед е установено, че всички брави и врати на съоръжението са в изправност, а 
влизането е осъществено чрез разрушение на тухлената стена и отваряне на вратата отвътре. 
„Имаме ангажимент да проверяваме всички 17 хиляди трафопоста на територията, обслужвана от 
компанията, веднъж на 6 месеца и стриктно го спазваме. Съоръжението е било в изрядно състояние. 
Апелираме гражданите да проявяват будно гражданско съзнание и да подават сигнали при забелязани 
нередности и проникване в наши трафопостове. Необходими са и по-строги наказателни мерки. Само 
преди 4 дни друг мъж загина при опит за кражба на проводници на ЧЕЗ в района на село Гуцал, Самоков“, 
каза Васил Василев, ръководител направление „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение 
България. 
Проблемът с посегателствата на съоръжения от електроразпределителната мрежа е проблем не само на 
ЧЕЗ. Това е проблем с обществена значимост. Кражбите и вандализмът над енергийни съоръжения 
ощетяват крайните потребители, тъй като причиняват прекъсвания на захранването, чести аварии и 
повреждане на електроуреди, а все по-често застрашават човешкия живот и нормалното функциониране 
на държавата. 
Въпреки безспорните материални и нематериални щети, които нанасят, подобни престъпления често 
остават ненаказани. През последните години почти няма ефективни присъди за кражба и увреждане на 
енергийни съоръжения, което е причина ЧЕЗ да призовава за по-строги наказателни мерки. Заплахата за 
невинни хора, а не само за извършителите на престъпленията, води до необходимостта от третирането на 
посегателствата над инфраструктурни обекти като престъпления срещу националната сигурност. 
 
 
 
Източник: balkanec.bg 
 

Заглавие: Виваком пропищя от крадци на кабели 
 

Линк: http://balkanec.bg/vivakom-propishtya-ot-kradtsi-na-kabeli-25567.html                                              
 

 

Текст:  Служители в търговски обекти, намиращи се в сградата на магазин Кауфланд Ботевград 
алармираха за сериозен проблем с комуникациите в района. Става въпрос за кражби на комуникационни 
кабели. Проблемът започнал още през ноември миналата година. Откраднат е подземен кабел, който 
оставя обектите в района без достъп до интернет и телефон. Технологичното време за възстановяване на 
комуникациите е 10 дни, но екипите на Виваком, чиято собственост е кабелът, отстраняват проблема в 
по-кратки срокове. Въпреки това, в нощта след като е положен новият проводник, отново е извършена 
кражба на същото място. Това се повтаря многократно вече месеци наред- от фирмата полагат кабел 
денем, а нощем апашите го задигат. Стигна се и до там, че две отводнителни шахти бяха затворени 
последователно, за да се предотвратят нови посегателства. Крадците, обаче, се преместват на 
следващата шахта. Екипи на охранителната фирма реагират максимално бързо, но апашите изчезват за 
няколко минути. От компанията потвърдиха, че честите кражби в района са причина за технически 
повреди и прекъсване на услугите, което води до негативни последствия за жителите и работещите там. В 
становището се подчертава, че компанията работи в тясно сътрудничество с органите на реда в града с 
цел създаване на механизъм за превенция на кражбите. 
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 Работещите в търговските обекти, които реално са възпрепятствани да вършат служебните си 
задължения, поради липсата на комуникации, са наясно, че нито охранителната фирма, нито полицията 
може да сложи хора на всяка шахта, но смятат, че подмяната на апетитния за крадците меден проводник 
с оптичен би бил трайно решение на този проблем. От Виваком, обаче са категорични, че към момента 
компанията се е фокусирала върху превенция на кражбите, които ощетяват потребителите. „Смятаме, че 
това е проблем от голямо обществено значение, който трябва да намери своето трайно разрешение”– 
твърдят от оператора. Според телекомуникационното дружество изграждането на оптична мрежа е дълъг 
процес, който изисква технологични ресурси и докато той трае, трябва да бъде защитено правото на 
абонатите да използват безпроблемно услугите в съществуващата инфраструктура. 
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