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Източник: dariknews.bg  
 

Заглавие: Три дами в битка за директорския пост в РИОСВ-Шумен  
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1491469 
 

 

Текст: Три дами са допуснати до втория етап на конкурса за директор на Регионалната инспекция по 
околната среда и водите в Шумен, сочи справка в сайта на екоминистерството. 
Сред тях са бившият директор на екоинспекцията Лидия Кунева и инж. Евелина Шишманова, експерт по 
ОВОС. Третият кандидат за директорския пост в РИОСВ-Шумен е Дияна Стефанова. Конкурсната комисия с 
председател Красимир Живков - заместник-министър на околната среда и водите, не е разгледала 
документите на Венцислав Кръстев, тъй като е подал заявление в МОСВ, че ги оттегля. 
Допуснатите до втория етап на конкурса за длъжността директор на РИОСВ-Шумен кандидати трябва да 
се явят в 13:00 часа на 8 септември в Министерството на околната среда и водите на адрес гр. София, бул. 
Княгиня Мария Луиза № 22 за провеждане на интервю. 
 
 
 
Източник: bgnow.eu 
 

Заглавие: Разделно събиране на отпадъците във Виена 
 

Линк: http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=47694 
 

 

Текст: Как изглежда едно истинско разделно събиране на отпадъци - пример от Виена. 
Само на това кръстовище между две квартални улици - 5 бр. контейнери за събиране на опаковки, 1 бр. 
за биоотпадъци (компост), 2 бр. за цветно и съотв. безцветно стъкло, 1 бр. за стари дрехи и обувки.  
Фотограф: д-р Томов 
От 5 бр. контейнери за събиране на опаковки 3 бр. са за пластмасови бутилки, 2 бр. за метал - кенове, 
консервени кутии, дезодоранти, кухненско фолио, бирени капачки, стари кабели и др.  
Фотограф: д-р Томов 
Пак на същото място - още 2 контейнера за старата хартия и картон, а за остатъчния боклук има общо 4 
контейнера, които се заключват в поцинкования и покрит кафез на снимката. Равносметката - 11 бр. 
контейнери за оползотворяеми отпадъци спрямо 4 бр. за остатъчни.  
Фотограф: д-р Томов 
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Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Двойно увеличение на санкциите за незаконни сметища предлага заместник-кмет на Перник 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1153619 
 

 

Текст: Двойно увеличение на санкциите за незаконни сметища предлага заместник-кметът на Перник 
Владислав Караилиев, съобщи общинският пресцентър. В момента те са от 100 до 1000 лв. за физически 
лица и от 200 до 2000 лв. за юридически лица.  
Предстои обществено обсъждане на нова Наредба за управление на отпадъците.  
През последните дни са били почистени четири нерегламентирани сметища. Днес до празните 
контейнери отново се виждат огромни количества строителни отпадъци. Имаме информация, че идват 
микробуси, които изхвърлят боклуци около кофите, каза Караилиев.  
Кметът Иван Иванов заяви, че нарушителите ще бъдат санкционирани. Освен това общината има 
намерение поетапно да въведе видеонаблюдение за пресичане на подобни прояви. 
/НЗ/ 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Жителите на село Капитан Димитриево са готови отново да излязат на протест срещу 
обгазяването от сметището край Пазарджик 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2111770/ 
  

 

Текст: Жителите на пазарджишкото село Капитан Димитриево са готови отново да излязат на протест 
срещу обгазяването от местното сметище, след като протестираха преди две седмици. Това каза за Радио 
„Фокус“ – Пазарджик Иван Златинов, кмет на селото. Въпреки че започнаха постъпленията за изграждане 
на нова клетка на депото, все още в горещите дни сметището продължава да обгазява селото и да трови с 
летливата си миризма. Разгневените от дългогодишното бездействие хора са готови да затворят за час 
пътната отсечка от Пазарджик към Пещера в района на сметището. По думите на потърпевшите, най-
силно обгазяването се усеща рано сутрин и късно вечер. Жителите искат докато трае изграждането на 
новата клетка да се запръстява поетапно старото сметище и да има дежурна малко пожарна ,която да се 
намесва своевременно при самозапалвания. Общественото недоволство продължава да расте и хората са 
категорични, че протест ще има. Кметът на селото припомни, че заради сметището голяма част от хората 
са се изселили, а друг голям процент са развили онкологични заболявания. 
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Източник: balkanec.bg 
 

Заглавие: Полицаи разкриха кражба на кабел, дело на непълнолетен 
 

Линк: http://balkanec.bg/politsai-razkriha-krazhba-na-kabel-delo-na-nepalnoleten-27354.html 
  

 

Текст: През месец юни жителка на Самоков съобщила в полицията за установена липса на около 40 
метра електрически кабел от таванско помещение на къщата си. По случая в РУ- Самоков била 
образувана преписка. В хода на проведеното разследване криминалистите разкрили, че автор на 
кражбата е 15-годишен местен младеж. Отнетите от него вещи са намерени, иззети и възстановени на 
собственика. Материалите са изпратени в районна прокуратура- Самоков с мнение за прилагане на 
възпитателни мерки по чл. 61 от НК. 
 
 
 
Източник: telegraf.bg 
 

Заглавие: 9 спецоперации по опазване на селскостопанската продукция проведе шуменската полиция 
през юли 
 

Линк:http://telegraf.bg/2015/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%
d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/9-
%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-
%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-
%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82/ 
  

 

Текст: Девет специализирани полицейски операции по опазване на селскостопанската продукция са 
проведени през месец юли на територията на ОД на МВР-Шумен. Проверени са два пункта за 
изкупуване на черни и цветни метали, извършена е проверка на охраната в 33 земеделски кооперации. 
Няма данни за измами и некоректно сключени сделки със селскостопанска продукция. 
През юли са регистрирани десет престъпления от този вид. ... 
 
 
 
Източник: kvorum-silistra.info 
 

Заглавие: Откраднаха медни кабели за над 3500 лв от помпена станция 
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Линк: http://www.kvorum-silistra.info/index.php?st=new&id=7728 
  

 

Текст: Около 500 кг меден проводник са откраднати от помпена станция в землището на село Варненци, 
съобщиха ОДМВР-Силистра. Престъплението е извършено в периода 10-27 август. Образувано е 
досъдебно производство. Цената на изкупвателните пунктове към момента за един килограм мед в 
Силистренско е 7 лв/кг. 
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