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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Василева и Дончев откриха регионалната система за отпадъци в Габрово    
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3542                                   
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, вицепремиерът по европейските 
фондове и икономическата политика Томислав Дончев и кметът на Габрово Таня Христова 
откриха  новата регионална система за управление на отпадъците в града.  Проектът е финансиран по 
ОПОС 2007-2013. Общата стойност на инвестицията е 26, 2 млн. лв., от тях 22,2 млн. лв. са безвъзмездна 
финансова помощ по програмата.   
Този проект се реализира в един от най-трудните моменти за ОПОС, но въпреки това община Габрово 
доказа, че с амбиция и желание нещата се случват, посочи министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева. Това е мащабна инвестиция в здравето на децата ни. „По габровски, тази инвестиция е 
разумна и навременна“, каза Василева. Близо 170 млн. лв. са проектите в Габровска област в секторите 
води, отпадъци и биоразнообразие. 
Вече няма да говорим за смет, защото всичко може да се превърне в ресурс и да се използва за различни 
цели, каза при откриването Таня Христова. „Отпадък с късмет, не отива за смет“ е мотото, под което се 
опитваме да променяме нагласите у гражданите, посочи кметът на Габрово. 
Тук преди няколко години имаше планини от гниещи боклуци, нямаше огради, спомни си вицепремиерът 
Томислав Дончев, бивш на кмет на Габрово. Това е не обикновено депо, а сложно съоръжение, което 
позволява да имаме по-чисти въздух и вода, заяви той. 
Трибуната за гости бе „инсталирана“ върху кантара на депото. Чисто го габровски бе пресметнато, че 
откриването „тежи“  1520 кг. 
Новоизградената регионална система за управление на отпадъците ще обслужва над 77 000 жители на 
общините Габрово и Трявна и ще функционира в съответствие със съвременната йерархия за управление 
на отпадъци – превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане.   
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Съдът намали на 7000 лева санкция от РИОСВ - Русе спрямо фирма за вторични суровини 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_141143.html                                  
 

 

Текст: Административен съд – Русе отмени Решение № 272/23.04.2015 г., постановено по НАХД № 
2582/2014 г. по описа на РРС, с което е потвърдено Наказателно постановление № 79/24.11.2014 г., 
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издадено от Директора на РИОСВ - Русе и измени Наказателно постановление № 79/24.11.2014 г., 
издадено от Директора на РИОСВ - Русе, с което на „....” ЕООД за нарушение на чл.35, ал.1, т.1 от Закона 
за управление на отпадъците на основание чл.136, ал.2, т.3 от същия закон е наложено административно 
наказание „имуществена санкция” в размер на 10 000 лева, като намалява санкцията на 7 000 лева. По 
сигнал служители на РИОСВ – Русе извършили проверка на 08.08.2014 г. в имот в Русе с площ 96 кв.м. 
Санкционираното дружество притежавало разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-655-
01/06.02.2013 г. Съгласно разрешението имотът е описан като площадка № 8 и на нея било разрешено да 
се третират (съхраняват) отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и излезли от употреба гуми. В хода на 
проверката било установено, че в обекта се съхраняват и метални опаковки и излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – операция с код R 13. По-конкретно било констатирано, 
че в имота се съхраняват три броя полипропиленови чували с опаковки – кенчета от безалкохолно и бира, 
смачкани, един брой пералня с отрязан кабел и щепсел, един брой хладилник, бял на цвят без надпис и 
марка с отрязан кабел, два броя електрически печки „Елва – 2” с начупени реотани без кабел и щепсел, 
два броя ръждясали електрически скари от бита, кафемашина без пластмасов корпус, два броя 
вентилатори със счупени пластмаси и отрязани кабели, платки в найлонова чанта. При тези фактически 
констатации въззивната инстанция правилно е приела за доказано какъв вид отпадъци са били 
съхранявани на площадка № 8 – метални отпадъци и ИУЕЕО, като точно е посочилa същите по вид и брой. 
Касационният съд счита, че при индивидуализиране на предвиденото от санкционната норма наказание, 
Районният съд не е спазил изискванията на чл.27 от ЗАНН и необосновано е наложил санкция в размер 
над минималния. По тези съображения настоящият съд намира, че на „Вторични метали Русе” ЕООД 
следва да се наложи имуществена санкция в размер на предвидения от приложимата 
административнонаказателна разпоредба на чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО минимум от 7 000 лв 
 
 
 
Източник: mont-press.com 
 

Заглавие: Черна хроника 
 

Линк: http://www.mont-
press.com/index.php?issue=532015&kind=&article=40875&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2053(
2281),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VI,%2023%20-
%2027%20%D1%8E%D0%BB%D0%B8%202015%20%D0%B3. 
                         

 

Текст: Открито е нелегално депо за разфасоване на крадени автомобили в Долно Озирово. Проверката в 
имота на 37-годишния Я. М., който е от Враца, е направена във вторник. Полицаите намерили много 
части и вещи от противозаконно отнети моторни превозни средства от различни марки. Образувано е 
досъдебно производство. Работата по случая продължава полицията във Вършец.  
Намерен е в Берковица обявен за общодържавно издирване мъж. На него служителите на реда 
попаднали в хода на специализирана полицейска операция, проведена на територията на районното 
управление на 21 юли. По време на акцията са проверени 25 автомобила и 50 човека. Общо установените 
нарушения са осем. Не са констатирани шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол.  
Спипан е 23-годишен жител на Якимово, откраднал 200 метра меден електрически проводник от 
междустълбия в селото. Б.Г. е стар познайник на полицията, той е криминално проявен и осъждан. 
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Жиците, обект на кражбата, са предадени в пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в 
Монтана.  
Претарашена е къща в Якимово, собственост на фондация “Дом за сираци”. На 20 юли неизвестен разбил 
входната врата, вмъкнал се вътре задигнал преносим компютър с флаш памет за интернет. Щетата е в 
процес на изясняване.  
Разкрита е кражба на шест пластмасови стола в Лом. На 20 юли 49-годишния С.В. от крайдунавския град 
съобщил за изчезването на столовете от хранителен магазин. От проведените мероприятия по горещи 
следи е установен извършителят малолетно девойче от Лом. Вещите са предадени доброволно с 
протокол и са върнати на собственика с разписка.  
Иззета е пушка без надпис и фабричен номер, както и боеприпаси от дома на жителка на Безденица. 
Къщата е претърсена на 20 юли. Образувано е досъдебно производство и работата по случая 
продължават монтанските полицаи. 
 
 
 
Източник: cross.bg 
 

Заглавие: В Орландовци и Банишора са недоволни от проект за енергия от отпадъци 
 

Линк: http://www.cross.bg/otpadutzi-otnoshenie-energiya-1474680.html#axzz3ghkuqS9c 
                         

 

Текст: /КРОСС/ Инициативен комитет от жители на столичните квартали Орландовци и Банишора внесе 
подписка срещу проект за инсталация, която ще произвежда топлинна енергия от отпадъци в ТЕЦ 
„София". Хората се опасяват, че инсталацията ще отделя вредни вещества. Съоръжението ще работи с 
гориво от битови отпадъци за производство. Според протестиращите тези горива ще замърсяват околната 
среда, съобщава БНР. 
„Ние сме най-вече против заради риска за населението на това да гориш в центъра на София, един град, 
който е замърсен. Слагаме нещо, което допълнително ще замърсява, има кумулативен ефект. Отделно 
замърсяването на въздуха в случая ще става и с диоксини и фурани - канцерогенни вещества, които са 
изходен продукт от горенето, когато то се случва при определена температура", обясни Борислав Сандов. 
170 хил. т годишно алтернативни горива, произведени от отпадъци, ще произвеждат топлинна енергия за 
близо 40 хиляди домакинства в София, каза заместник-кметът Мария Бояджийска: „Изискванията, които 
сме поставили към инсталацията са много по-строги по отношение на емисионните ограничения, по 
отношение на отпадъците, по отношение на качеството на водите. Те са изключително високи като 
критерии и по-строги от това, което изисква законодателството в Европейския съюз. Също така се оценява 
и кумулативното въздействие и от други източници, не само индивидуално от тази инсталация, и се 
преценява какви да бъдат емисионните ограничения, така че да няма никакво въздействие върху 
околната среда и здравето". 
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Източник: sedmica.sliven.net 
 
Заглавие: Задържаха двама за кражба на 160 килограма зелени бъдеми и кражба на кабели в Нова 
Загора 
 
Линк: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=179883 
                         

 

Текст: Задържана е престъпна група, извършила кражба и нанесла материални щети на селскостопанска 
продукция в землище край Сливен.  
На 18 юли шест непълолетни момчета и двама на 19 и 18 години са проникнали в овощна градина, 
собственост на 51-годишен мъж от Сливен, извършили са кражба на 160 кг. зелени бадеми, като са 
причинили щети по част от дърветата. При проведените процесуално-следствени действия 
откраднатата продукция е открита при задържаните на адресите им в град Сливен, иззета е и 
върната на собственика. Извършителите остават в ареста за 24 часа.  
Работата по разкриване и документиране на цялостната им престъпна дейнност продължава.  
Кражба на 400 метра ел.кабел разследват служители на РУМВР-Нова Загора. Съобщението е 
получено в 09,15 часа на 22 юли от кмета на село Млекарево. На място е изпратен екип, който е 
установил, че около 03,00 часа на 22 юли неизвестен извършител е срязал около 400 метра кабел от 
две междустълбия на ул.”Малчика” в селото. По случая е образувао досъдебно производство. 
 
 
 
 
Източник: perniktoday.net 
 

Заглавие: Кримка разби мазе и задигна кабели от блок в центъра 
Криминално проявен перничанин е привлечен като обвиняем за кражба на електрически проводници 
от жилищен блок в центъра на град Перник 
 

Линк: http://perniktoday.net/krimka-razbi-maze-i-zadigna-kabeli-ot-blok-v-tsentara/                           
 

 

Текст: На 22 юни в 01 РУ Перник бил подаден сигнал за разбито мазе  и извършена кражба на 
електрически кабели от жилищна сграда в центъра на областния град. В резултат проведените 
оперативно – издирвателни  и процесуално – следствени действия, служителите на реда бързо 
установили извършителя на престъплението 30 – годишният  М. С.  от  гр. Перник – познат на органите на 
реда с извършени кражби и унищожаване на чуждо имущество, за които е изтърпявал условна присъда. 
Повдигнато му е обвинение и му е наложена мярка за неотклонение ‘’Подписка’’.  
 

http://perniktoday.net/krimka-razbi-maze-i-zadigna-kabeli-ot-blok-v-tsentara/
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