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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РЗИ и РИОСВ отварят врати на Международния ден за борба с корупцията 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1534630 
 

   
 

Текст: Регионалната здравна инспекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите ще 
проведат Ден на отворените врати на 9 декември. Инициативата е във връзка с Международния ден за 
борба с корупцията.  
От 10:00 до 15:00 часа здравната инспекция ще бъде отворена за граждани, които искат да видят на място 
как работи държавната институция. 
Гражданите ще могат да се запознаят с дейността и функциите на отделните административни звена, да 
получат информация за предоставяните административни услуги, ще имат възможност да се срещнат с 
ръководството, директорите на дирекции и началниците на отдели.  
Денят на отворените врати ще осигури близък контакт на гражданите с държавната структура и е част от 
политиката на ръководството за прозрачно и открито управление - важен механизъм за противодействие 
на корупцията. 
В шуменската екоинспекция ще се проведат извънредни консултации за граждани и фирми. Желаещите 
ще могат да посетят инспекцията на 9 декември от 0 9:00 до 17:00 часа.  
В информационния център на инспекцията ще бъде подредена изложба с играчки, гирлянди и 
композиции, изработени от рециклирани материали за конкурса на РИОСВ-Шумен „Еко Коледа 2015". 
 
 
Източник: tvsatcom.bg 
 

Заглавие: Искат повишаване на такса битови отпадъци в Асеновград 
 

Линк: http://www.tvsatcom.bg/news/item/9505-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 
 

   
 

Текст: Общинският съвет е органът, който определя размера на таксата битови отпадъци, въз основа на 
одобрена план-сметка. Тя включва разходите за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в 
депа на отпадъците, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. 
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно. Така например за жилищни имоти  на 
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граждани и предприятия базата за определяне на таксата е данъчната оценка на имота. След като 
назначена от Общината комисия обсъди необходимите разходи и очакваните приходи за 2016 г. за 
дейностите по осигуряване на чистотата в града стана ясно, че таксата битови отпадъци трябва да се 
повиши. Предложението е увеличението да е в размер на 0,15 промила., или за жилищни и вилни имоти 
на граждани и предприятия да стане от 2 на 2,15 промила, а за нежилищните имоти съответно– от 7 на 
7,15 промила. Изтъкнатите причини за увеличението са повишаване размера за отчисленията по Закона 
за управление на отпадъците и повишаване на цената на депониране на тон отпадък за общините.  
Дали план –сметката в този си вид ще бъде одобрена от общинските съветници предстои да разберем 
след провеждането на редовната сесия на 9-ти декември.  
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Глобяват община Хасково със 752 730 лева 
Санкцията е заради нередности по обществена поръчка за регионалното депо за отпадъци край с. 
Гарваново 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/globqvat-obshtina-haskovo-s%D0%B0s-752-730-leva-60873.html 
 

   
 

Текст: 752 730 лева е санкционирана община Хасково заради констатирани нередности при възлагането 
на обществена поръчка, свързана с изграждане на новото Регионално депо за отпадъци край с. 
Гарваново, съобщи на пресконференция днес кметът Добри Беливанов. Другите две общини, които 
ползват депото за отпадъци, Димитровград и Минерални бани, също са били санкционирани. 
От следващата година ще започне газифицирането на детските градини и училищата в Хасково, допълни 
още кметът Беливанов. 
Кметът отново припомни, че приоритет в дейността на общинската администрация ще бъде санирането 
на панелните блокове на националната програма. Той уточни, че до момента са регистрирани 100 
сдружения на собственици, които могат да кандидатстват за саниране. 
Досегашните шефове на Общинската данъчна дирекция в Хасково и общинското предприятие 
«Екопрогрес» Павлина Стоянова и Костадин Сарджев са освободени официално от днес. Добри 
Беливанов е приел подадените от тях заявления за напускане. На мястото на Стоянова е назначен Румен 
Тинчев, който досега е оглавявал клона на столична банка в Хасково. Мястото на Константин Сарджев в 
„Екопрогрес” е заето ат заместника му Румен Пасев. Той ще заема шефската длъжност до провеждането 
на конкурс. 
 
 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Читател: Отпадъци превзеха част от улица във Варна 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=308323&c=09 
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Текст: Отпадъци превземат с всеки изминал ден част от улица "Капитан Райчо" във Варна. Това алармира 
на редакционната поща на Moreto.net наш читател. 
Става дума за пространството до блок 110. Мястото прилича на сметище, кучета и гларуси разкъсват 
торбичките и си търсят храна. Неприятно е, пише възмутеният варненец. 
Защо не се почиства, нали плащаме данъци всяка година? Трябва ли да плъзнат зарази и да се 
разболеем, за да ни обърнат внимание?, пита гражданинът. 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Огpoмнo cмeтищe pacтe пoд Бaлдyинoвaтa кyлa 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/ogromno-smetishte-raste-pod-balduinovata-kula.html 
 

   
 

Текст: 60 хил. лв. гoдишнo oт бюджeтa нa Общинa Вeликo Tъpнoвo oтивaт зa пoчиcтвaнeтo нa нeзaкoнни 
cмeтищa, cъoбщи зa “Янтpa ДНЕС” глaвният eкoлoг Зopницa Кънчeвa-Милaдинoвa. В cyмaтa влизaт и 
пapитe, c кoитo ce пoeмa извoзвaнeтo нa cъбpaнитe бoклyци пo нaциoнaлнaтa кaмпaния “Дa пoчиcтим 
Бългapия зa eдин дeн”. Пapитe ca нa вeликoтъpнoвци oт дължимaтa oт тях към oбщинcкaтa хaзнa тaкca 
битoви oтпaдъци. 
Пpoблeмът c нeзaкoннитe cмeтищa e нeyпpaвляeм, ocoбeнo в мecтнocттa Фpeнк хиcap пoд Бaлдyинoвaтa 
кyлa в cтapaтa cтoлицa. “Рaйoнът тaм e пpoблeмeн oт гoдини. Нeпpecтaннo изхвъpлят вceвъзмoжни 
бoклyци, включитeлнo и cтpoитeлни oтпaдъци, cтapo oбзaвeждaнe, битoвa cмeт. Имaмe eдин глoбeн, нo 
пpoблeмът e, чe нapyшeниятa ca ocнoвнo нoщeм и нe мoжeм дa хвaнeм извъpшитeлитe, зa дa ги глoбим”, 
кoмeнтиpa Зopницa Кънчeвa. 
Пpoвepкa нa “Янтpa ДНЕС” пoкaзa, чe дeйcтвитeлнo зeлeнитe плoщи пoд Бaлдyинoвaтa кyлa ca зapинaти 
oт бoклyци, a нeзaкoннoтo cмeтищe pacтe нeпpeкъcнaтo. 
“Нямaмe финaнcoвaтa възмoжнocт дa гo пoчиcтвaмe вceки мeceц. Изpивaмe бoклyцитe вeднъж в 
гoдинaтa пpeз пpoлeттa. Taкивa cмeтищa имa и нa изхoдa нa Вeликo Tъpнoвo към Сaмoвoдeнe, пo пътя зa 
Шeмшeвo и нa oщe мнoгo мecтa в oбщинaтa”, пocoчи Зopницa Кънчeвa. 
 
 
Източник: bulevard.bg 
 

Заглавие: Да спасим света в 35 лесни стъпки 
Какво може да стори всеки един от нас, за да предотврати измененията в климата 
 

Линк: http://bulevard.bg/news/da-spasim-sveta-v-35-lesni-stapki-12438.html 
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Текст: Да сложим край на бедността и мизерията, да се борим с неравенството и несправедливостта, да 
спрем климатичните изменения... Всички тези цели са важни и изискват сътрудничество между 
правителства, международни организации и лидери. Изглежда обаче невъзможно да имаме 
индивидуален принос към осъществяването им. Или? 
Виж още: Какво да направим, за да спасим изчезващите видове 
Всеки човек на Земята - колкото и безразличен да е - може да стане част от решението, напомнят от ООН 
и изброяват няколко с лесни начина да дадем своя принос поне в битката с промените в климата. 
Ниво 1: Докато си лежите на дивана 
- Пестете електричество, като включвате елуредите в разклонител и ги изключвате напълно, когато не ги 
използвате - компютъра също. 
- Откажете хартиените фактури и започнете да плащате сметките си онлайн или по мобилен път. Ще 
спасите много дървета. 
- Недейте само да харесвате, а и споделяйте - особено когато видите статия или друг материал на 
общественозначима тема като правата на жените или климатичните промени. 
Виж още: Париж е център на света заради конференцията на ООН за климата 
- Забравете принтера. Видяхте нещо онлайн, което трябва да запомните? Запишете си го в тефтерче или 
сложете отметка в браузера. 
- Изключвайте осветлението. Вашият телевизор или компютърният екран светят достатъчно, така че 
изгасете лампите, ако не се нуждаете от допълнителна светлина. 
- Направете си онлайн проучване и купувайте само от фирми, за които знаете, че имат практики за 
устойчиво развитие и не вредят на околната среда. 
Ниво 2: В домакинството си 
- Сушете прането на простора, не в машина, а пералнята пълнете до максимално позволеното. Същото се 
отнася и до косата ви - избягвайте сешоара.  
- Вземайте си душ вместо вана, чието пълнене изисква повече вода, отколкото душ с продължителност 5-
10 минути. 
Виж още: Времето в България става все по-екстремно 
- Яжте по-малко месо и риба. За да ги имаме на трапезата си, са необходими повече природни ресурси, 
отколкото за растенията (плодовете и зеленчуците). Всъщност повечето въглеродни емисии на 
хранително-вкусовата промишленост не идват от транспортирането, а от производството, особено на 
червени меса и млечни изделия (заради парниковия газ метан, отделян при гледането на крави и овце). 
Според изследване на "Карнеги Мелън" едно домакинство, което замени 30% от калориите от червени 
меса и млечни продукти с комбинация от пилешко, риба и яйца, спестява повече въглерод от 
домакинство, което консумира храни местно производство в продължение на година, отбелязва "Ню 
Йорк таймс". 
- Замразявайте пресните храни и недоизяденото количество от закуската, обеда или вечерята, ако нямате 
възможност да ги изконсумирате, преди да се развалят. Същото се отнася за храната, която си купувате за 
вкъщи или чрез доставка, ако знаете, че на другия ден няма да ви се яде от същото. Ще спестите както 
храна, така и пари. 
- Компостирайте хранителните отпадъци. 
- Рециклирайте материали като хартия, пластмаса, стъкло и алуминий - така градските сметища няма да 
се разрастват прекалено бързо. 

http://bulevard.bg/news/kakvo-da-napravim-za-da-spasim-izchezvashtite-vidove-10138.html
http://bulevard.bg/news/parizh-e-tsentar-na-sveta-zaradi-konferentsiyata-na-oon-za-klimata-11924.html
http://bulevard.bg/news/vremeto-v-balgariya-stava-vse-po-ekstremno-2972.html
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- Опитайте се да купувате стоки с минимум опаковка. 
- Избягвайте да включвате фурната предварително, освен ако не ви трябва определена температура за 
печенето. Пускайте я с поставянето на тавата вътре. 
- Уплътнете прозорците и вратите, за да повишите енергийната ефективност. 
- Заменете крушките с енергоспестяващи, а старите електроуреди - с нови, които изразходват тока по-
икономично. 
- Ако имате възможност, инсталирайте на покрива си соларни панели. 
Виж още: Природата говори с гласовете на кинозвезди (видео) 
- Сложете килими и черги на пода - така домът ви ще остане топъл. 
- Не изплаквайте чиниите, преди да ги сложите в съдомиялната. 
- Върнете се към пелените за многократна употреба или използвайте памперси от марка, която се 
разгражда по-бързо, отговорна към околната среда. 
- Почиствайте снега пред дома си на ръка, с лопата за сняг. Избягвайте да пускате снегорин, които освен 
това е и шумен. 
- Използвайте кибрит - за неговия пламък не се изисква газ като при запалките. 
Ниво 3: В квартала 
- Пазарувайте от кварталните магазини. Подкрепата за тях запазва работните места и спестява 
шофирането до по-далечни магазини. 
- Купувайте умно - планирайте какво ще сложите на масата, правете си списъци и избягвайте да правите 
импровизирани, импулсивни покупки. Не се поддавайте на маркетингови трикове, които ви карат да 
вземете повече храна, отколкото ви е необходима, особено стоки с по-ниска трайност. Може да ви излезе 
по-евтино, но в крайна сметка, ако се наложи да изхвърлите част от това количество, не пестите нищо. 
Виж още: Вивиан Уестуд: Пазарувайте умерено 
- Купувайте плодове и зеленчуци с неправилна форма, които не влизат в стандартите за размер, форма 
или цвят.  
- Когато сте на ресторант и си поръчвате морски дарове, питайте дали са от устойчив риболов. Дайте да се 
разбере, че бихте предпочели храна, която не вреди на Световния океан. 
- Карайте колело, ходете пеш или хващайте градския транспорт. Качвайте се в автомобила само когато се 
съберете повече хора. 
- Използвайте бутилки за вода и чаши за кафе за многократна употреба. Така ще намалите изхвърлянето 
на отпадъци и може дори да спестите пари. 
- Когато правите покупки, си носете пазарска чанта и отклонявайте предложението да си купите 
найлонова торбичка. 
Виж още: Европейската комисия затяга употребата на найлонови торбички 
- Не грабвайте много салфетки, а само колкото ви трябват. Нямате нужда от цял куп хартия, за да си 
изядете храната, която сте си взели за навън. 
- Пазарувайте от втора употреба. Новите дрехи не са непременно и най-качествени. 
- Поддържайте автомобила си в добро състояние и той ще отдава в атмосферата по-малко отровни 
газове. 
- Дарете вещите, които не използвайте. Благотворителните организации ще намерят нов живот за старите 
ви дрехи, книги и мебели. 
- Ваксинирайте себе си и децата си. Личната превенция от болести допринася за общественото 
здравеопазване. 
- Гласувайте и се възползвайте от правото си да избирате лидерите на страната си и местната общност. 
 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Мъж, предал чужда кола за скрап, застава пред Темида 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/80872-%D0%9C%D1%8A%D0%B6-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0-

http://bulevard.bg/news/prirodata-govori-s-glasovete-na-kinozvezdi-video-5476.html
http://bulevard.bg/news/vivian-uestud-pazaruvayte-umereno-1153.html
http://bulevard.bg/news/evropeyskata-komisiya-zatyaga-upotrebata-na-naylonovi-torbichki-6690.html
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%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0 
 

   
 

Текст: 37-годишен мъж от Девин ще бъде съден в Пазарджик за това, че е обсебил чужда кола и я е 
предал за скрап. Това информираха от местната Районна прокуратура, която е внесла обвинителен акт 
срещу Росен Митков. Той е предаден на съд за това, че на 5 декември 2011 г. противозаконно е присвоил 
лек автомобил опел „Фронтера“ на стойност 4 500 лева, собственост на Ц.Ю., от Девин, която владеел на 
основание предварителен договор с нотариална заверка за покупко-продажба от 22 ноември 2011 г., като 
деянието представлява опасен рецидив. Свидетелката Ц.Ю. от Девин била собственик на автомобила, 
който се ползвал и поддържал от нейния баща. Той пък се познавал с Росен Митков по повод 
осъществена преди време сделка за покупко-продажба на дърва. Росен Митков харесал колата и изявил 
желание да я купи. Свидетелката Ц.Ю. казала, че трябвало да се подпише предварителен договор за 
покупко-продажба на моторното превозно средство, което станало на 23 ноември 2011 г. в Девин. 
Съгласно договора продажната цена на автомобила била 7 000 лв., която обвиняемият Митков трябвало 
да плати на вноски по 1 000 лева. На 5 декември 2011 г., когато била първата дата за плащане на вноска, 
Митков отишъл в пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в Пазарджик и предал лекия 
автомобил срещу сумата от 800 лева. Същия ден колата била изпратена за претопяване. Свидетелката 
Ц.Ю. няколко пъти се обаждала да напомни за непогасените вноски, а Митков уверявал, че ще плати. 
Когато това не се случило, тя подала жалба в Районна прокуратура-Девин. Делото е било изпратено в 
Районна прокуратура-Пазарджик, защото в Пазарджик е довършено деянието по чл. 206 от Наказателния 
кодекс.По досъдебното производство е изготвена автооценъчна експертиза, която установява, че 
пазарната стойност на автомобила е 4 500 лв., разпитани са свидетел и др. Росен Митков се е признал за 
виновен, но е отказал да дава обяснения. Настоящото деяние се явява извършено в условията на опасен 
рецидив заради наличието на предходни осъждания, като едно от тях е на „лишаване от свобода” за 
кражба. Росен Митков е с мярка „задържане под стража“ в затвора в Пловдив, се казва още в 
прессъобщението на Апелативна прокуратура - Пловдив. 
 
 
Източник: provadiadnes.com 
 

Заглавие: Откраднаха кабели за над 2 хил. лева от магазин в Провадия 
 

Линк: http://provadiadnes.com/news.php?id=3341 
 

   
 

Текст: Неизвестен крадец задигна сериозна парична сума и кабели с различна дължина от търговски 
обект в Провадия, съобщиха от полицията. 

http://varna.mvr.bg/Prescentar/Bulletin/bul_151204_01.htm
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Сигналът за кражбата е подаден на 3 декември затова, че от магазин за ВиК и електрически 
материали,  намиращ се на ул. „Цар Освободител” в града са взети сумата от 620 лева и кабели за над 
2050 лева. 
По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са докладвани на дежурен прокурор от 
Районната прокуратура – Провадия. 
  
 
 
 


	Заглавие: РЗИ и РИОСВ отварят врати на Международния ден за борба с корупцията
	Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1534630
	Заглавие: Искат повишаване на такса битови отпадъци в Асеновград

	Линк: http://www.tvsatcom.bg/news/item/9505-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%...
	Заглавие: Глобяват община Хасково със 752 730 лева
	Санкцията е заради нередности по обществена поръчка за регионалното депо за отпадъци край с. Гарваново

	Линк: http://www.kmeta.bg/globqvat-obshtina-haskovo-s%D0%B0s-752-730-leva-60873.html
	Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=308323&c=09
	Заглавие: Огpoмнo cмeтищe pacтe пoд Бaлдyинoвaтa кyлa

	Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/ogromno-smetishte-raste-pod-balduinovata-kula.html
	Заглавие: Да спасим света в 35 лесни стъпки

	Какво може да стори всеки един от нас, за да предотврати измененията в климата
	Линк: http://bulevard.bg/news/da-spasim-sveta-v-35-lesni-stapki-12438.html
	Заглавие: Мъж, предал чужда кола за скрап, застава пред Темида

	Линк: http://www.monitor.bg/a/view/80872-%D0%9C%D1%8A%D0%B6-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%8...
	Текст: 37-годишен мъж от Девин ще бъде съден в Пазарджик за това, че е обсебил чужда кола и я е предал за скрап. Това информираха от местната Районна прокуратура, която е внесла обвинителен акт срещу Росен Митков. Той е предаден на съд за това, че на ...
	Заглавие: Откраднаха кабели за над 2 хил. лева от магазин в Провадия

	Линк: http://provadiadnes.com/news.php?id=3341

