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Източник: agro.bg  
 

Заглавие: Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 109 проверки през октомври 
Обект на проверките са изпълнението на условията от разрешителните за заустване и 
изправността на пречиствателните съоръжения 
 

Линк: http://agro.bg/news/article56519.html  
 

  
 

Текст: Експертите от РИОСВ – Хасково провериха през октомври 107 обекта. Извършени са 109 проверки 
и са дадени 63 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Съставени са 5 акта и са наложени 
3 санкции. От наложени санкции и наказателни постановления, включително от предишни периоди, са 
постъпили 14 451 лв.  
Акцент в работата на РИОСВ – Хасково през октомври са проверките с цел установяване на лица, 
извършващи продажба на авточасти втора употреба без разрешение за дейности по разкомплектоване на 
излезли от употреба МПС, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, в резултат на 
които са установени 7 незаконни автоморги, подлежащи на санкциониране. През месеца приоритетно 
бяха извършени проверки на винарски изби и ракиени казани, предвид кампанията по приемане на 
грозде през периода. Обект на проверките са изпълнението на условията от разрешителните за заустване 
и изправността на пречиствателните съоръжения. 
През отчетния период са съставени са 5 акта на физически лица, три от които за извършване на дейности 
с отпадъци от черни и цветни метали без разрешителни и две за нерегламентирано третиране на излезли 
от употреба МПС. Наложени са и 3 санкции на винарски изби и ракиен казан за наррушения по Закона за 
водите. 
 
 
Източник: konkurent.bg  
 

Заглавие: Врачанин пълнил с боклуци коритото на Лева 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/60634/vrachanin-pulnil-s-bokluci-koritoto-na-leva 
 

    
 

Текст: Еколози от Враца провериха сигнал за нерегламентирано депониране на отпадъци на брега на 
старото корито на река Лева на ул. „Илинден”. Експерти от РИОСВ-Враца и представител на общинска 
администрация са извършили незабавна проверка. При направения обход е констатирано, насипване на 
шлаки на площадка - общинска собственост, без разрешението на Общината. Не е установено 
замърсяване на река Лева вследствие на депонираните отпадъци. Нарушителят е установен и e даденo 
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предписаниe за почистване на депонираната шлака с конкретен срок за изпълнение. Предстои съставяне 
на Акт, а от страна на РИОСВ - Враца ще бъде осъществен последващ контрол по даденото предписание. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Ловните полета като сметища след нелегалните 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1526054 
 

    
 

Текст: Горите в Бургаска област са се превърнали в буквално в бунища от преминаващите и лагеруващи 
нелегални. "Пълно е метални кутийки от безалкохолни и празни опаковки от храна. Едно животно не 
минава, пълно е с отпадъци", оплакват се ловците в Странджа. 
По думите им, въпреки засиления контрол по границата, бежанци и други нелегални продължават да се 
укриват в труднодостъпните райони и прогонват дивеча. "Това сигурно са групи по 20 - 30 души, защото 
след тях има отпадъци за цял камион. Едва ли ще са бежанци, тъй като предвид огромното количество 
смет, явно имат пари и са добре запасени", коментират от дружинките.  
Повечето ловни групи вече са започнали почистване на замърсените горски райони. Очакванията за по-
голям наплив на афганисанци и пакистанци през границата, въпреки застудяването обаче за момента не 
се опрадваха. През последните две седмици броят на задържаните нелегални и спаднал значително. 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Мизерия на пътя: Тираджии изхвърлят безнаказано боклука си у нас! 
Проблемът е от години и не се решава, защото институциите си прехвърлят отговорността 
една на друга 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/373001  
 

  
 

Текст: Незаконни сметища и открити тоалетни. На това приличат и на това миришат изходните артерии 
на републиката на километри около границите ни, пише "Телеграф". А голяма част от сметта се "внася" и 
изхвърля у нас, тъй като тук за разлика от други страни глоби няма.Проблемът е от години и не се решава, 
тъй като институциите си прехвърлят отговорността една на друга. В добавка са и пестенето на пари за 
почистване и поставяне на  тоалетни, като и липсата на контрол върху поддържащите пътищата фирми. 
За замърсяването на граничните пътища виновни са шофьорите на тежкотоварни камиони. Заради 
проблеми с компютрите на границата или засилени митнически и полицейски проверки често се налага 
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те да чакат с часове, а понякога и с дни, за да напуснат пределите на България. Престоят им се 
осъществява на места без тоалетна, санитарно-хигиенни условия и сметосъбиране. Така по пътищата се 
образуват незаконни сметища и тоалетни на открито и с тази гледка посрещаме решилите да влязат у нас 
с автомобил. 
Според дурга версия обаче шофьорите на камионни умишлено замърсяват. Местни хора от Хасково 
твърдят, че много шофьори трупат боклука си в камиона в чужбина и го изхвърлят у нас, защото знаят, че 
е безнаказано.  
 
 
Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: Задигнаха празничната украса на Аспаруховия мост 
Трима души са задържани за кражба на 200 м двоен кабел с лампи 
  

Линк: http://www.chernomore.bg/krimi/2015-11-05/zadignaha-praznichnata-ukrasa-na-asparuhoviya-most  
 

  
 

Текст: Жители на село Каменар откраднаха празничната украса на Аспаруховия мост. На 4 ноември е 
получен сигнал от служител в специализирано звено към община Варна за това, че е установена кражбата 
на около 200 м двоен кабел с лампи за празнична украса, монтиран на Аспаруховия мост. След 
проведените оперативно-издирвателни дейности са установени и задържани за срок до 24 часа 
извършителите – двама мъже и една жена, известни на МВР: М.К. (33 г.) от с. Каменар, М.А. (23 г.) и З.А. 
(18 г.) от Варна. По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани на дежурен 
прокурор от Районна прокуратура – Варна. 
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