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Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: Освободиха директора на РИОСВ – Шумен 
Директорът на РИОСВ – Шумен Теофан Димитров е освободен вчера от поста със заповед на 
министъра на околната среда и водите.  
 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/615775                                   
 

 

Текст: „Обадиха ми се да отида в София, но понеже отказах да пътувам дотам, в крайна сметка ми 
донесоха заповедта в Шумен и тя влиза в сила от датата на връчване. Нямам коментар защо съм 
освободен. Държах конкурс  за поста и от 2013 г. съм назначен с 4-годишен мандат“, каза Димитров. 
По думите му, сега за четвърти път го уволняват от РИОСВ,  3 пъти са го сваляли от директорския пост и 
веднъж го уволнили, когато бил редови инспектор. Той има над 20 години стаж в екологичното 
ведомство, веднъж се е връщал на работа там след спечелено съдебно дело срещу МОСВ. 
„Освобождават директорите след смяната на всяко правителство. От декември досега, от общо 24 
директори на екоинспекции, аз съм 21-ят свален от поста“, коментира Димитров. 
Той вероятно ще обжалва заповедта за освобождаване в съда. До обявяването на конкурс за директор, 
длъжността ще се заема от директора на дирекция в РИОС.  
 
 
 
Източник: smart.dir.bg 
 
Заглавие: София ще продава на търг 40 хил. т/г. боклук  
Столичната община ще търси на търг купувачи на рециклируемите отпадъци, които ще остават 
след преработката на боклука в новия завод за боклук. 
 

Линк: http://smart.dir.bg/dnes/news/19400419/    
                          

 

Текст: Това става ясно от предложение на зам.-кмета по екологията Мария Бояджийска за промени в 
наредбата за провеждане на търгове и конкурси, съобщава "Сега".  
Очаква се заводът да заработи през есента, като годишно в него ще бъдат третирани около 410 хил. тона 
отпадъци. От тях прогнозите са да се получават 30-40 хил. тона рециклируеми материали - метали, 
хартия, пластмаса и стъкло. 
Търговете ще се обявяват на база месечни анализи от оценители, за да се определи начална тръжна цена 
според пазарните. В наредбата се залага и 10% намаление на цената, ако след провеждане на търг не е 
имало интерес към боклука. Фирмите, които се занимават с изкупуване, са категорични, че пазар има.  
"Има пазар, но за цена може да се говори едва след като заводът заработи и се види какво е качеството 
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на получения боклук", коментира Ивайло Трайков от фирма, която изкупува метали. 
Не е ясно обаче точно колко ще носи тази дейност годишно. Причината е, че началната цена в търга ще 
зависи от качеството на материала и цените на пазара. "Има пазар на вторични суровини - и се купуват, и 
се продават", коментира Мария Бояджийска.  
В момента подобна дейност се извършва от общинската фирма "Чистота Искър", като 50% приходите от 
тези сделки постъпват в общината. Материалите, които ще остават след обработката в новия завод обаче, 
няма как да се продават от общинската фирма. Причината е, че инсталациите и заводът се експлоатират 
от общината и тя трябва сама да извършва сделките.  
Самият завод се управлява от създадено общинско предприятие, но то не може да извършва търговска 
дейност. Приходите пък ще отиват в общината и ще се изразходват за дейности, свързани с чистота, 
обясни Бояджийска. СДЕЛКИ "Чистота Искър" и в момента продава отпадъците, които са останали след 
обработка. Така например за изкупуването на един тон хартия се плаща 70 лв. без ДДС. При желязото 
цената е 345 лв. на тон без ДДС. Най-много се печели от алуминия. Мекият алуминий се продава от 
общинската фирма за 2000 лв. без ДДС на тон, а твърдият - 2100 лв. Стъклото пък върви по 60 лв. на тон. 
Договорите с фирмите са за отпадъците от сортиращата инсталация в Суходол. От началото до годината 
до юни "Чистота Искър" е внесла в общинския бюджет 25 хил. лв. от тези сделки, става ясно от справка, 
изготвена за "Сега". 
 
 
 
Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: Започва подмяна на кошчетата за отпадъци в центъра на Русе 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/615738 
                          

 

Текст: От днес, 29 юни, до 1 юли, сряда, ще бъдат подменени кошчетата за дребни битови отпадъци в 
централната градска част на Русе, съобщават от Община Русе.  
Предвижда се да бъдат поставени 303 броя нови кошчета, които ще бъдат позиционирани по ул. 
„Александровска“, ул. „Борисова“, ул. „Николаевска“, бул. „Цар Фердинанд“, бул. „Цар Освободител“, ул. 
„Хан Крум“, ул. „П. Д. Петков“, ул. „Константин Иричек“, ул. „Славянска“, сладкарница „Неделя“, около 
площад Свобода, Операта, хотел Дунав, Исторически музей, пред сградата на СЗ КООРС, пред Пощата, 
Доходно здание, Централна ЖП-гара, храм „Св. Троица“, пред НАП, пред сградата на Общината, 
Информационен център и Си Банк (Младежки дом). 
Новите кошчета са направени от бетон и стомана, с цел да бъдат запазени и след вандалските прояви от 
страна на недоброжелатели. Събраните стари кошчета ще служат за подмяна на онези, в останалата част 
от града, които са в незадоволителен вид и ще бъдат подменени с такива, в добро техническо състояние 
от събраните. На подмяна ще подлежат кошчета със смачкан или увреден корпус, без капаци, изгнили от 
корозия, липсващо вътрешно тяло и дефекти, които ги правят негодни за употреба и с лош естетичен вид. 
При поставянето на новите стоманобетонни кошчета, с цел да се осигури безпроблемно обслужване, ще 
бъдат осигурени найлонови чували с нужния обем, здравина и издръжливост. Чувалите се поставят на 
предназначение за тази цел обръч, монтиран към кошчетата. 
Обществената поръчка бе спечелена от софийската фирма "Идеа Сервиз" ЕООД, стана ясно през май.  
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Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Тонове отпадъци „заливат” дунавските острови край Русе 
 

Линк: http://bnt.bg/predavanyia/mestno-vreme/tonove-otpada-tsi-zalivat-dunavskite-ostrovi-kraj-ruse                               
 

 

Текст: Стотици чували с отпадъци събраха само за два дни доброволци от дунавския остров „Люляка”. 
Повече за инициативата и за резултата от нея разказват нейните организатори от Туристическо дружество 
„Приста”. Направеното от организацията предварително проучване сочи, че основните източници на 
твърди отпадъци, които замърсяват островите и реката са корабите, притоците на Дунав и рибарите. 
Директорът на Дирекция „Речен наздор” към Изпълнителна агенция „Морска администрация” капитан 
Иван Жеков призна, че все още корабни екипажи изхвърлят нерегламентирано отпадъци в реката. Като 
основна причина за това, той посочи липсата на европейска конвенция, обхващаща дунавските страни, 
която да регламентира изхвърлянето на корабните отпадъци. От РИОСВ заявиха, че най-честите 
нарушения, които констатират в резултат на подадени сигнали, са замърсяване на речните води, поради 
неспазване на технологията на производство от страна на фирмите, които изхвърлят отпадните си води в 
река Дунав и нейните притоци. От интервю с инж. Ренета Ташкова, ръководител на Регионалната 
лаборатория, извършваща изследванията на водата на река Дунав, става ясно, че всички показатели са в 
норма. Репортаж в предаването припомни за недоволството на жителите на град Мартен, провокирано 
от замърсяване на въздуха и водата на реката край населеното място. От него става ясно, че все още не са 
оповестени резлутатие от разпоредената от областния управител проверка на химическите производства, 
които работят на площадката на бившия Комбинат за тежко машиностроене, разположена на километър 
от Мартен. 
 
 
 
Източник: stara-zagora.info 
 
Заглавие: Разглеждат казусите за парк „Бедечка“ и депото за битови отпадъци до Ракитница на 
национална конференция 
 

Линк: http://stara-zagora.info/razglezhdat-kazusite-za-park-bedechka-i-depoto-za-bitovi-otpadatsi-do-
rakitnitsa-na-natsionalna-konferentsiya/    
                          

 

Текст: Πъpвa пo poдa cи ĸoнфepeнция нa пpeдcтaвитeлитe нa ocнoвни пpиpoдoзaщитни инициaтиви в 
cтpaнaтa пpeдcтoи нa 20 юли в Coфия. Kaзycът „Бeдeчĸa“ и ĸaзycът c Mopcĸaтa гpaдинa във Bapнa щe 
бъдaт чacт oт диcĸycиятa зa зeлeнa гpaдcĸa cpeдa. Cъбитиeтo e opгaнизиpaнo oт Бългapcĸaтa фoндaция 
„Биopaзнooбpaзиe“, cдpyжeниeтo „Зa Зeмятa“, инфopмaциoннaтa мpeжa „Блyлинĸ“ и дp.B cpeщaтa ca 
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пoĸaнeни и пpeдcтaвитeли нa гpaждaнcĸaтa ивициaтивa в ĸaзyca c дeпoтo зa битoви oтпaдъци дo 
Paĸитницa.Фopyмът зa пpъв път cъбиpa нa eднo мяcтo ĸayзи ĸaтo зaпaзвaнeтo нa Чepнoмopиeтo и 
зeлeнaтa гpaдcĸa cpeдa. Maщaбнaтa ĸoнфepeнция e нaчaлo нa циĸъл пoдoбни cъбития.400-тe дeĸapa нa 
пapĸa „Бeдeчĸa“ ca oтpeдeни зa зacтpoявaнe cлeд pecтитyция нa ниви в пapĸa и cлeд ĸaтo гoлeми 
ĸoмпaнии пpидoбиxa пapцeли в зeлeнaтa плoщ. Oщe пpeди двe гoдини ĸмeтът Живĸo Toдopoв внece 
пpeдлoжeниe зa зaпaзвaнe нa пapĸa, нo нe cpeщнa пoдĸpeпa cpeд oбщинcĸитe cъвeтници, oгpoмнaтa чacт 
oт ĸoитo глacyвaxa „въздъpжaл ce“. B мoмeнтa тeĸaт cъдeбни дeлa.Бopбaтa зa зaпaзвaнe нa цeлия пapĸ 
„Бeдeчĸa“ пpeдизвиĸa двe cтaнoвищa нa нaциoнaлния oмбyдcмaн, пoдĸpeпa oт „Гpийнпийc“, cтaнoвищe 
нa „Зeлeни Бaлĸaни“, нa мecтни apxитeĸти, oбщecтвeници, фeнoвeтe нa „Бepoe“. Гoтвeнoтo зacтpoявaнe 
нa пapĸa пpeдизвиĸa и пopeдицa пpoтecтни aĸции в пocлeднитe близo тpи гoдини. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Отстранени са всички нерегламентирани сметища в пловдивския квартал „Столипиново” 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/06/29/2085541/otstraneni-sa-vsichki-nereglamentirani-
smetishta-v-plovdivskiya-kvartal-stolipinovo.html    
                          

 

Текст: Пловдив. Отстранени са всички нерегламентирани сметища в пловдивския квартал 
„Столипиново”. Това съобщи за Радио "Фокус" – Пловдив кметът на район „Източен” в града– Николай 
Чунчуков. По думите му, преди дни е организирана съвместна среща с органите на МВР, с Общински 
инспекторат и с Общинска охрана и са предприети конкретни действия. Засилен е контролът на всички 
места, на които е имало нерегламентирано изхвърляне на смет. „На три места се изхвърляха отпадъци. 
Едното е близо до училище „Пенчо Славейков”, другите места са на ул. „Шумен” и на ул. Уидроу Уилсън”, 
уточни Чунчуков. По думите му отпадъците са разчистени и след предприетите мерки не се наблюдава 
нерегламентирано изхвърляне. Местата се следят ежедневно и гражданите, които изхвърлят отпадък там 
ще бъдат санкционирани, добави кметът на район „Източен” в града. Той каза още, че за нарушителите, в 
зависимост от това дали са физически или юридически лица, са предвидени различни по размер 
финансови санкции. От 1400 лева започват глобите за юридическо лице, а до 1000 лева са тези за 
физическо лице. „Мобилните групи продължават ежедневните си наблюдения и проверки на тези места, 
за да може конкретните сектори да останат чисти”, каза още Чунчуков. Той допълни, че няма други 
проблеми в район „Източен” в Пловдив. 
 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Обявиха война на незаконни сметища в Берковица 
 
Линк: http://konkurent.bg/article/51523/obiaviha-voina-na-nezakonni-smetishta-v-berkovica  
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Текст: Община Берковица тръгна на война срещу незаконните сметища, които никнат около града и 
селата всяка година. Ежедневно граждани подават сигнали за новообразувани боклукчарници, а най-
често камарите са от строителни материали. 
Въпреки усилията на сметосъбиращата фирма и на общинската управа терените непрекъснато се 
замърсяват, казаха от кметството. Те припомнят, че в местност Блеов чифлик до ромския квартал 
Раковица има обособена площадка за временно съхранение на строителни и биоразградими отпадъци. 
Хората могат да ползват терена, но след разрешение от общината, а транспортирането на боклука си е за 
тяхна сметка. Същата услуга предлага и „Комунални дейности“, но срещу заплащане такса на касата на 
дружеството. Сумата за един курс е между 25 и 30 лв.  
От управата в Берковица напомнят, че всеки, който хвърля отпадъци на места, които не са определени за 
това, ще бъде глобяван. Според наредбата за управление на отпадъците на територията на общината 
глобите за физически лица са от 10 до 500 лв., а за юридически лица – 1 000 лв. По закона за управление 
на отпадъците санкциите за физически лица са от 300 до 1 000 лв., за юридически от 1 400 до 4 000 лв. От 
местната администрация предупреждават, че започват внезапни проверки. 
 
 
 
Източник: burgasinfo.com 
 

Заглавие: Крадец на кабели обгори … средния си пръст 
 
Линк: http://www.burgasinfo.com/news/view/10/51849/    
                          

 

Текст: Полицията е разкрила обстоятелствата, довели до  палежа на стопански постройки към частна 
къща  в Камено.  Установено е, че на 5 юни  19 годишният П.А. от Камено  влязъл в пристройките на 
къщата с намерение да извърши кражба на електрически кабели и предмети от цветни метали. При 
издърпването на захранващия кабел за осветлението, същият направил късо съединение и от токовия 
удар П.А. получил изгаряне на средния пръст на дясната ръка. 
От получените искри възникнал пожара, а младият  мъж избягал без да съобщи за инцидента. П.А. 
направил пълни самопризнания по случая. Работата по цялостното документиране на престъпната му 
дейност продължава от служители на Районно управление – Камено. 
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Източник: novini-plovdiv.com 
 
Заглавие: Опит за кражба на цял железорешетъчен стълб от разпределителната мрежа доведе до 
инцидент 
 

Линк: http://www.novini-plovdiv.com/?p=5490   
                          

 

Текст: EVNБългария напомня, че всеки опит за кражба на съоръжения и части от 
електроразпределителната мрежа може да доведе до сериозни злополуки и заплаха за живота 
Опит за кражба на железорешетъчни стълбове от разпределителната мрежа доведе до инцидент в 
Югоизточна България. Опитът за отрязване на стълбовете е регистриран на 25.06.2015 г. в близост до гр. 
Димитровград след сигнал от МВР Димитровград. Стълбовете са от 20-киловолтов електропровод, 
захранващ с електроенергия единствено помпена ВиК станция, без битови клиенти. 
При огледа на място е установено, че основата на последния железорешетъчен стълб от електропровода 
е срязана. Вследствие на това стълбът, който не е бил под напрежение, е паднал на земята заедно с 
проводниците. При опит за срязване на следващия съседен стълб от електропровода извършителите 
попадат под напрежение като в резултат на това е пострадало едно лице. По информация на дружеството 
то е хоспитализирано. 
Това е поредният случай на посегателство над съоръжения от електроразпределителната мрежа. ЕVN 
България Електроразпределение напомня за пореден път, че всяко нерегламентирано посегателство 
върху съоръжения от мрежата крие потенциален риск за живота. 
Данните сочат, че през 2014 г. EVN България е регистрирала 293 случая на кражби от електрически 
съоръжения (въздушни и кабелни електропроводи) с обща дължина 38 800 метра и кражби на 
трансформаторно масло. Допълнително обект на неправомерни посегателства на територията на 
дружеството стават електромери, трансформатори, предпазители и друг вид оборудване в 
трафопостовете. Стойността на отчетените материални щети за дружеството през 2014 г. надхвърлят 412 
000 лв. – средства, които биха могли да бъдат инвестирани за подобряване на електрозахранването и 
клиентското обслужване. 
Посегателствата нанасят не само големи финансови щети, но са и причина за аварии и прекъсвания в 
електрозахранването за клиенти. За решаването на проблема с кражбите ЕVN България работи заедно с 
местните власти и органите на МВР като вярва, че само при силна обществена нетърпимост, строги мерки 
и санкции подобни кражби могат да бъдат ограничени. 
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