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Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: Екипът на РИОСВ – Плевен се включи активно в кампанията „Да изчистим България заедно!“  
 

Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2015/05/22/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d1%8a%d1%82-
%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-
%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5-
%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82-70725/              
                                        

 

Текст: И тази година служители на РИОСВ – Плевен, начело с директора на екоинспекцията – инж. Рени 
Атанасова се включиха, в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“. Почистен бе 
районът на Скобелевия парк и Панорама „Плевенска епопея 1877“. При първите две акции за почистване 
общото отчетено количество събрани и депонирани отпадъци за територията на РИОСВ – Плевен бе 
725,976 тона. 
Кампанията продължава, като следващите три дати са 31 май - почистване на детските площадки, 7 юни – 
почистване на защитените територии и 27 юни – почистване на Дунав и реките на България. 
 
 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Швейцарско градче в паника: Кой ще спре скрап българите? 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4784942                                 
 

 

Текст: "Кой ще спре скрап българите?" - този въпрос задава швейцарският вестник "Блик" и разказва 
любопитната история на български "предприемачи", които действат в сивия сектор. 
Центърът на "холдинга" е в градчето Херцогенбухзее със 7000 души население. Макар че е световно 
неизвестно, то е в стратегическия център между столицата Берн, часовникарския мегаполис Биен, 
Люцерн и Аарау. 
В Херцогенбухзее започнали да пристигат съмнителни бусове с българска регистрация. Престояват 
известно време и се прибират. По-късно любопитни журналисти установяват, че нашенците се занимават 
с изкупуване на стари автомобили и електроуреди за скрап. 
Част от вещите предават за вторични суровини на местни преработватели, друга си отнасят в България, 
разказва онлайн изданието на "Блик". 
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Тази дейност обаче автоматично ги квалифицира като предприемачи... бизнесмени, които подлежат на 
регистрация, плащане на данъци, осигуровки, проверка на имуществото и т.н. Да, но швейцарският закон 
им оставя вратичка - 9 дни! До 9 дни човек може да развива икономическа дейност, без да го ловят 
всякакви регистрационни режими. 
Затова и нашенците прилагат схема на постоянна ротация. Потвърждава го и техният хазяин от 
Херцогенбухзее, който им отдава под наем апартамент и отделна стая срещу общата сума от 1450 
швейцарски франка. Човекът изповядвал принципа, че щом наемателите не създават проблеми, не му е 
работа да им се меси. Но признава, че обитателите на жилището постоянно се менят. 
И няма как да е иначе, защото 90 дни е максималният престой за туристи от България. След това е 
необходимо човек да се регистрира в полицията и общината. За момента обаче в Херцогенбухзее не е 
регистриран нито един българин, завършва „Блик”. 
Ротацията на хокеен принцип се изповядваше и от българските бандити в Южна Франция. За разлика от 
своите колеги "металисти" обаче, те се занимаваха с откровени кражби и бандитизъм. 
Въпросът е дали не става дума за нова схема, по която работят родните престъпни кланове. 
 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Ще бъде открита Претоварна станция за отпадъци - Несебър по проект „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас” 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/05/26/2069501/shte-bade-otkrita-pretovarna-stantsiya-za-
otpadatsi-nesebar-po-proekt-izgrazhdane-na-regionalna-sistema-za-upravlenie-na-otpadatsite-v-region-
burgas.html 
                               

 

Текст: Бургас. Ще бъде открита Претоварна станция за отпадъци - Несебър по проект „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, съобщиха от пресцентъра на община 
Бургас. Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.” www.ope.moew.government.bg. Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас - Община Несебър. 8230 град 
Несебър, ул. „Еделвайс” №10 www.nessebarinfo.com. Проектът се финансира от Европейския фонд за 
регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.”. Ще бъде открита Претоварна станция за отпадъци - Несебър по проект „Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас”, финансиран по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. Официалната церемония за откриването на 
Претоварна станция-Несебър ще се състои на 28 май от 11.00 часа на площадката на станцията. 
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Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Повече от 1 тон отпадъци събра кампанията "Книги за смет" във Велико Търново 
В акцията се включиха над 700 души 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/poveche-ot-1-ton-otpad%D0%B0ci-s%D0%B0bra-kampaniqta-knigi-za-smet-
v%D0%B0v-veliko-t%D0%B0rnovo-47353.html                                 
 

 

Текст: Повече от 1 тон отпадъци бяха предадени в кампанията "Книги за смет" на 23 май във Велико 
Търново, съобщиха от общината. По време на акцията, която беше проведена на паркинга пред МОЛ 
Велико Търново, бяха раздадени книги на всички, които са предали пластмасови отпадъци и така са 
показали екологично отговорно и щадящо природата поведение. 
Основната цел на кампанията, в която се включиха над 700 души, бе насърчаването на гражданите и 
особено на децата и младите хора да събират разделно твърдите битови отпадъци. 
Общината и рециклиращата компания ЕКО ПАК, обнадеждени от добрите резултати по време на тази 
кампания планират нейното продължаване и разширяване, както и нови стимули за всички, събиращи 
разделно отпадъците в домовете си. 
Насърчаването на разделното събиране на битовите отпадъци и особено обучението в тези полезни 
навици на децата и младите хора са в основата на отговорното гражданско поведение към градската и 
околната среда. 
Чрез увеличаване дела на разделно събраните отпадъци ще бъде осигурен по-нисък разход за 
обслужване на изграждащото се в момента Регионално депо за битови отпадъци. Ще бъде гарантирана 
по-чиста градска среда и ще бъдат осигурени ресурси за индустрията. 
 
 
 
 
Източник: ovarna.bg 
 

Заглавие: Аспаруховския кмет изрева: Граждани изхвърлят битови отпадъци в деретата 
 

Линк: http://ovarna.bg/otzvuk/asparuhovskiya-kmet-izreva-grajdani-izhvurlyat-bitovi-otpaduci-v-deretata/ 
 

 
 

Текст: Замърсяването на деретата от недобросъвестни граждани остава основен проблем във 
варненския квартал „Аспарухово”. Това каза за Радио „Фокус” – Варна Йордан Николов, кмет на района. 
Той допълни, че непрекъснато се прави почистване на деретата в района, но изхвърлянето на битови 
отпадъци от страна на граждани продължава. 
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„Трудно е да се справим с недобросъвестното изхвърляне на отпадъци в самите дерета. Където е 
необходимо, навсякъде са поставени контейнери за смет. Ако някъде има необходимост, веднага се 
отзоваваме на искането на гражданите и допълнително поставяме контейнери. Правим всичко възможно 
максимално да обезпечим поставянето на контейнери около деретата, за да предотвратим този процес – 
изхвърлянето на битови отпадъци в самите дерета”, коментира районният кмет. 
В община Варна има започнала процедура за избор на изпълнител за основно почистване на деретата. 
През януари коритата на деретата са били изцяло почистени, но заради валежите отново се образуват 
наноси и е необходимо периодично почистване, докато не се вземе кардинално решени за бетониране 
на деретата и те да станат охранителни канали, посочи кметът. „Ние предприехме коситба на 
поникналата растителност, в момента има достатъчно добра пропускливост на деретата в района”, жалва 
се Йордан Николов. 
 
 
 
 
Източник: 1kam1.com 
 

Заглавие: Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000154, 
с.Чуковезер, общ. Драгоман 
 

Линк: http://1kam1.com/zakrivane-i-rekultivatsiya-na-sashtestvuvashto-obshtinsko-depo-za-bitovi-
otpadatsi-v-pi-000154-s-chukovezer-obsht-dragoman/ 
                               

 

Текст: Предмет на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е избор на изпълнител за 
изпълнение на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в 
ПИ 000154, с.Чуковезер”, общ. Драгоман”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите“ С договора се 
предвижда да бъде извършено закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за 
неопасни отпадъци в село Чуковезер”, общ. Драгоман. ВАЖНО! Изпълнението на договора, предмет на 
поръчката, трябва да следва процедурите на Наредба № 26/1996 г. Приемането на изпълнените дейности 
по техническата и биологичната рекултивация следва да бъде в съответствие с изискванията на Наредба 
№ 26/1996 г. и на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. Срокът за 
изпълнение е съгласно предложението на участника, но не може да бъде по-дълъг от 6 /шест/ месеца за 
изпълнение на Техническата рекултивация и 36 /тридесет и шест/ месеца за изпълнение на Биологичната 
рекултивация, считано от дата на подписване на Приложение № 2а – протокол за откриване на 
строителната площадка (НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството). 
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Източник: novjivot.info 
 

Заглавие: Задържаха в полицейското управление в Кърджали мъж, изкопал междуселищен 
съобщителен кабел 
 

Линк: http://www.novjivot.info/2015/05/25/15690/ 
                               

 

Текст: За кражба на кабел С.Ф./31/ е задържан в Районното управление в Кърджали. Сигналът за 
престъплението е подаден на 22 май. След организирано издирване е задържан извършителят, който 
изкопал 15 метра междуселищен съобщителен кабел. Извършен е оглед на мястото на произшествието. 
Образувано е досъдебно производство. С постановление на прокуратурата С.Ф. е преведен в Областната 
служба по изпълнение на наказанията за срок до 72 часа. 
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