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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Стефан Шилев, РИОСВ-Пловдив: През 2015-та година сме наложили санкции за над 318 000 
лева  
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/01/13/2178362/stefan-shilev-riosv-plovdiv-prez-2015-ta-
godina-sme-nalozhili-sanktsii-za-nad-318-000-leva.html 
 

   
 

Текст: През 2015-та година РИОСВ – Пловдив е наложила санкции и глоби за нарушаване на 
екологичното законодателство в размер на над 318 000 лева. Това съобщи за Радио „Фокус” – Пловдив 
Стефан Шилев, директор на РИОСВ-Пловдив. По думите му, експертите са извършили близо 1500 
проверки на 1420 обекта. „Издадени са 494 предписания за установени нарушения. Съставени са 64 акта, 
наложени са 16 текущи месечни санкции и са издадени 82 наказателни постановления на стойност над 
318 000 лв. Събраните суми от наложени санкции и глоби през изминалата и предходни години са в 
размер на над 291 000 лева”, каза още Шилев. Той добави, че най-голямата санкция, в размер на 50 000 
лева, е наложена на свинеферма, която извършва дейност без комплексно разрешително и системно 
нарушава екологичното законодателство, за което е сезирана Прокуратурата и Икономическа полиция. 
„През ноември 2015-та година РИОСВ – Пловдив сигнализира Прокуратурата за притежание и излагане на 
публични места на препарирани екземпляри на морски и скален орел, които са защитени от Закона за 
биологичното разнообразие. Поради изключителната си рядкост морският орел попада и в разпоредбите 
на чл. 278 д от Наказателния кодекс, който предвижда освен глоба и лишаване от свобода до 5 години”, 
обясни директорът. Стефан Шилев каза още, че в края на годината е било спряно производството на цех 
за дървени въглища в село Красново за неспазване на екологичното законодателство. „Беше наложена 
мярка спиране на производството до постигане на съответните приемливи стойности на емисиите”, 
посочи директорът на РИОСВ – Пловдив. По думите му, на „зеления“ телефон на екоинспекцията през 
2015-та година са приети и обработени повече от 380 сигнала. „В сравнение с 2014-та година, има 
увеличение на наложените санкции като брутна сума. Има доста по-малко отменени наказателни 
постановления през 2015-та, отколкото през 2014-та. Опитваме се да затягаме контрола от една страна, а 
от друга се опитваме да действаме и превантивно, като разясняваме екологичното законодателство, 
както и проблемите, които съществуват, така че да не се стига до нарушения. Издават се и предписания, 
за да може те да се изпълнят и да не се преминава към санкциониране за маловажни нарушения”, каза 
още Стефан Шилев. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Над 550 кг годишно боклук изхвърля всеки добруджанец 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1543297 
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Текст: 67 хил. тона битови отпадъци са депонирани в област Добрич през 2014 г., отчитат от 
Териториалното статистическо бюро – Североизток. Събраните строителни отпадъци от  общо седемте 
депа в региона са 4 хил. тона. В областта през 2014 г. общо образуваните битови отпадъци са 102 хил. т., 
при общо количество за страната 3 193 хил. тона.  
Предадените директно за рециклиране битови отпадъци за 2014 г. са 4 хил. тона. Предадените в 
съоръжения за вторично третиране битови отпадъци възлизат на 31 хил. тона. Това отрежда на област 
Добрич 19-то място, като на първо място с най-малко общо образувани битови отпадъци е област Видин, 
а с най-много - столицата. Спрямо предходната 2013 г. количеството на общо образуваните битови 
отпадъци в областта нараства с около 18 хил. т., т.е. с 21.4%.  
Населението, обхванато с услуги по сметосъбиране през 2014 година в област Добрич е 93.5% от общото 
за областта, като за страната обхванатото население е 99.6%. Обслужените населени места в областта 
през 2014 г. са 180. Образуваните битови отпадъци на човек от населението за 2014 година са оценени на 
553 кг. годишно, което е със 111 кг. над средното за страната за същата година и с 68 кг. повече спрямо 
образуваните битови отпадъци на човек в областта през предходната 2013 година. Област Добрич е на 
25-та позиция по образувани битови отпадъци на човек от всички 28 области. С най-малко образувани 
битови отпадъци на човек е област Кърджали, а с най-много област Русе. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Инж. Марияна Цекова: Няма нерегламентирани сметища на територията на община Смолян 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/01/13/2178426/inzh-mariyana-tsekova-nyama-
nereglamentirani-smetishta-na-teritoriyata-na-obshtina-smolyan.html 
 

   
 

Текст: Няма нерегламентирани сметища на територията на община Смолян. Това каза за Радио „Фокус“ – 
Смолян инж. Марияна Цекова, зам.-кмет на община Смолян. По думите й, отдавна са ликвидирани всички 
нерегламентирани сметища, констатират се само локални замърсявания. Звено „Екология” прави 
непрекъснато проверки и контрол на всички дерета и ако се констатира такова замърсяване се почиства 
своевременно. „Благодаря на кметовете на населените места, които навременно сезират звеното 
„Екология” и главният експерт инж. Диана Калайджиева и веднага предприемаме действия”, отбеляза 
инж. Цекова и добави, че в момента от звено „Екология” към Общинската администрация почистват 
дерето зад РИОСВ – Смолян, където е констатирано замърсяване с едрогабаритни отпадъци от бита – 
матраци, дивани, столове и др. 
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Източник: vesti.bg 
 

Заглавие: Общината в Бургас обяви война на вандалите (видео) 
Оказва се, че кражбата на решетки и мантинели е често срещано явление в морския град 
 

Линк: http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/obshtinata-v-burgas-obiavi-vojna-na-vandalite-video-
6048428 
 

   
 

Текст: Община Бургас обяви война на вандалите. Общината започна да публикува в сайта си снимки и 
клипове, които показват как някой руши или краде общинска собственост, информира Нова ТВ. 
Причина за тези мерки са зачестилите кражби и вандализъм. 
На централен булевард в града, например, нови обезопасяващи огради бяха поставени преди месец. 
Оттогава са крадени два пъти. 
Оказва се, че кражбата на решетки и мантинели е често срещано явление. Една решетка струва на 
общината 100 лева. Фирмата, наета да възстанови оградата, обяснява, че теглото им е солидно. 
От пунктовете за изкупуване на желязо обаче отричат да изкупуват такива решетки. 
Инициативата с моралното порицание на вандалите се приема различно. 
А от общината обясняват, че ще работят в тясна връзка с полицията в града, така че вандалите да не се 
разминат само и единствено с моралното порицание от показването на лицата им в сайта.   
 
 
Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: Зачестяват кражбите във вилните зони на Русе 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/zachestyavat-krazhbite-vbv-vilnite-zoni-na-ruse  
 

   
 

Текст: Собственици на имоти край Русе се оплакват, че зачестяват кражбите във вилните зони около 
града. Причината е, че през студените месеци тези райони обезлюдяват, а крадците се възползват точно 
от това. 
Валентин Колимечков живее във вилната зона „Левента” повече от 15 години. В района е постоянно. 
Съседите му обаче идват само през почивните дни, когато времето е хубаво, а крадците само това чакат. 
Според Колимечков, набезите зачестили след като хората си прибрали гроздето от лозята и направили 
вино. 
Валентин Колимечков: Разбиват, човекът си направил вино, смлял го. Каквото източили, източили, но от 
завис бутнали бидона и го съборили на земята. Всичко каквото им падне под ръка – метали предимно, 
оградна мрежа крадат. Не прощават. 

http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/01/13/136327/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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Почти няма врата или ограда във вилната зона, на която да не е закачена табела „Зло куче”. Лаят им 
обаче не стряска крадците. 
Валентин Колимечков: Влачат и не си поплюват, да се притесняват поне вечер. Изнасят си хората. 
Събарят къщи, къща с бетонова плоча я разбиват, за да вземат арматурата. Не се разчита много на 
кучетата. Тука, комшията, и той има зло куче. Ние се пазим взаимно тука, понеже тука живеем. 
За да се справят с проблема, част от хората тук са сложили охранителни системи. Поредният регистриран 
обир във вилната зона е на техника и накити, за общо 1000 лева. По данни на полицията през миналата 
година в Русе са извършени по-малко кражби в сравнение с 2014-а, общо 471, от които са разкрити 195. 
Задържани са над 170 души. 
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