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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Ивелина Василева ще участва в кръгла маса по опазване на българското 
крайбрежие   
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3292 
                                        

 

Текст: Министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството Ивелина 
Василева и Лиляна Павлова ще участват утре – 29 април в кръгла маса на тема „Актуални проблеми на 
устройството и опазването на българското крайбрежие“.  Форумът е от 16 ч.  в зала „Изток“ на Народното 
събрание. 
Организатори на кръглата маса са парламентарните комисии по регионална политика, благоустройство и 
местно самоуправление и по околната среда и водите, МРРБ и МОСВ. За участие са поканени 
заинтересовани институции и неправителствени организации. 
 
 
 
 
Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: РИОСВ- Русе състави 17 акта за констатирани нарушения на закона за управление на 
отпадъците 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/600858                   
                                        

 

Текст:  Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите, в едномесечен срок експертите на 
РИОСВ- Русе са извършили контролни проверки за наличие на замърсяване и нерегламентирани сметища 
в близост и в речните корита, в 22 общини, които попадат в териториалния обхват на инспекцията. 
На кметовете на общини и населени места са дадени 36 предписания за почистване на установените 
замърсени терени. За констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците са съставени 17 
акта за неупражнен контрол на дейностите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци, 
съобщават още от РИОСВ. 
Преди проверките, кметовете на общини са получили предупредителни писма. Десет от тях са извършили 
почистване и са предприели мерки за недопускане замърсяване на речните легла. Това са Тутракан, Русе, 
Сливо поле, Ситово, Самуил, Ветово, Разград, Лозница, Бяла и Ценово. 
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Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: ПУДООС даде зелена светлина за новото депо за отпадъци 
 
Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/16891.html?cid=1               
                                        

 

Текст: Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда изпрати днес 
уведомление до община Пазарджик. С него се дава зелена светлина за избора на фирма, която ще строи 
новото депо за твърди битови отпадъци. Ето какво заяви още в интервю за Телекабел Тв изпълнителният 
директор на предприятието Ренета Георгиева. 
 
 
 
 
Източник: grada.bg 
 

Заглавие: Близо 9 тона отпадъци събраха шуменци в общоградското почистване 
 

Линк: http://grada.bg/166125/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-9-
%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B2/                     
 

 

Текст: Близо 9 тона събрани отпадъци по време на общоградското почистване на Шумен са депонирани 
на сметището край „Дивдядово”. Резултатите от акцията, в която се включиха около 2300 доброволци – 
граждани, общинари и служители на различни фирми и организации, оповести на брифинг директорът на 
общинския „Инспекторат” Свилена Иванова. 
За да се спре влизането на товарни автомобили и изсипването на строителни отпадъци, след акцията в 
участъка е вдигнат насип от камъни и пръст, като миналата година с подобна бариера са стопирани и 
последващи опити за изсипването на строителен боклук в района на бившия Химически завод. 
Свилена Иванова благодари на всички, отзовали се на апела на кметството с общи усилия да бъдат 
почистени кътовете за отдих, междублоковите пространства и обществените зони. И тази година 
общината ще отличи най-активните в акцията, като наградите ще бъдат осигурени от спонсори и няма да 
бъдат харчени пари от местната хазна. 
По отношение на контрола и налагането на санкции за изхвърляне на строителни отпадъци на 
нерегламентирани места, Свилена Иванова заяви, че се разчита изключително много на сигнали на 
граждани, придружени с данни, чрез които да се установи извършителят на нарушението. 
„Контролът не е лесен, правили сме опити и с дежурни екипи в извънработно време, но няма как да 
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дебнем на всеки ъгъл. Особено трудно, без да има свидетели, се хващат нарушители, за да им бъде 
съставен акт. Проблемът най-вече е в районите, които са отдалечени и в близост няма нито жилищни 
сгради, нито търговски обекти”, коментира Иванова. Директорът на общинската дирекция „Инспекторат” 
разказа и за конкретни случаи, при които в опит да се засекат виновници за замърсявания, служителите 
от звеното влизат в ролята на детективи. Преди време инспектори се натъкнали на голямо количество 
изхвърлени автомобилни стъкла край шосето за с. Лозево.  На три от стъклата имало стикери за платена 
„Гражданска отговорност” и общинските служители тръгнали да обикалят застрахователите. След като се 
добрали до информация за собствениците, от КАТ предоставили и номерата на автомобилите. 
„Стигнахме и до собствениците, двама от които казаха, че предали автомобилите си във фирма за скрап, 
но не пазили бележките. Писахме до КАТ да разровят архивите и да открият документите, с които са 
отписани автомобилите, включително и бележката за предаване на колите за скрап и след като 
получихме тази информация, санкционирахме фирмата”, разказа Свилена Иванова. Фирмата-нарушител 
е била задължена да почисти замърсения терен, наложена е и санкция, но съставеният акт е обжалван в 
съда. „Подобни случаи са много. При първо нарушение не можем да търсим максимума на предвидената 
глоба, защото практиката показва, че при обжалване в съда, при първо нарушение, наложената санкция 
се намалява”, каза още директорът на общинския „Инспекторат”. 
Свилена Иванова допълни, че кампанията по премахване на нерегламентирани сметища от строителни 
материали в Шумен продължава и в следващите дни. 
 
 
 
 
Източник: dobrich24.com 
 

Заглавие: Община Генерал Тошево обяви обществена поръчка за събиране и извозване на ТБО 
 

Линк: http://dobrich24.com/novina/obshtina-general-toshevo-obqvi-obshtestvena-porychka-za-sybirane-i-
izvozvane-na-tbo/5834                                  
 

 

Текст: Обществената поръчка с предмет "Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от 
населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено 
ползване в гр. Генерал Тошево" включва дейности по събиране на твърди битови отпадъци (ТБО) от 
населените места на територията на община Генерал Тошево и извозването им на Регионалното депо за 
отпадъци с. Стожер, община Добричка. В рамките на поръчката изпълнителят следва да организира и 
извършва със собствени съдове, техника и персонал, услуги по събиране и транспортиране на събраните 
битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, както да организира и 
извършва почистване на териториите за обществено ползване на гр. Генерал Тошево. 
Общо количество или обем- Контейнери с обем 1,1, м3 тип “Бобър” – 660 бр. - два пъти месечно 
извозване Контейнери с обем 1,1, м3 тип “Бобър” – 150 бр. -100 бр.един път седмично извозване и 50 
бр.два пъти седмично извозване - Кофи с обем 120 л. - 2400 бр. - един път седмично извозване - Кофи с 
обем 240 л. - 60 бр. - един път седмично извозване - Контейнери с обем 1,1, м3 тип “Бобър” – кафяви, от 
HDPE обозначени за биоразградими отпадъци - 70 бр. един път седмично през месеците Май- Ноември 
Площите за обществено ползване в гр. Ген. Тошево се почистват ежедневно /ок. 100 дка седмично/ и с 
машинно метене на улици /ок. 100 км. месечно/, като районите за почистване се обявяват ежегодно със 
заповед на кмета до 31 октомври на предходната година. Тротоари, площади, алеи и др. площи 
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предвидени за ръчно почистване се метат или почистват с моторни метачки изцяло. Събират се 
отпадъците от поставените кошчета - около 100 бр. на тези територии. Регулите на улиците предвидени 
за механично почистване се метат на минимална ширина 100 см. от тротоара през периода м.Април- 
м.Ноември. 
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