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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Велико Търново: Експертите на РИОСВ са извършили 102 проверки през първите два месеца 
на годината 
 

Линк: http://focus-news.net/news/2016/03/14/2208987/veliko-tarnovo-ekspertite-na-riosv-sa-izvarshili-
102-proverki-prez-parvite-dva-mesetsa-na-godinata.html 
 

 
 

Текст: Велико Търново. През януари и февруари, експертите на РИОСВ - Велико Търново са извършили 
102 проверки на 95 обекта. Това съобщават от пресцентъра на Инспекцията. На територията на 
Великотърновска област са проверени 53 обекта, а на Габровска 42 обекта. Издадени са 26 предписания. 
Акцент в контролната дейност са проверките по изпълнение на изискванията на Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и подзаконовите документи към него – 58 проверки. Проверени са фирми за 
изпълнение на задълженията по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, на разрешителните 
документи за дейности по третиране на отпадъци и спазване на поставените условия, лечебни заведения, 
извършващи съхранение на болнични отпадъци – общински болници и медицински центрове за 
долечебна помощ. Извършени са 15 проверки за опазване чистотата на атмосферния въздух и 13 за 
изпълнение на изискванията на Закона за водите. Извършени са 5 проверки по подадени уведомления за 
инвестиционни предложения в РИОСВ. По постъпили сигнали в РИОСВ са извършени 5 проверки, като 
информация за тях е публикувана на страницата на инспекцията в ниво Контролна дейност. През периода 
са съставени 6 акта, 5 от които за нарушения на ЗУО и поднормативната уредба и един акт за 
неизпълнение на предписание на РИОСВ. Две физически лица от Горна Оряховица и едно от Габрово са 
глобени за това, че не са предали излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на площадки 
за съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Фирма в град Горна Оряховица е глобена за това, че 
извършва нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци – съхраняване и разкомплектоване на 
ИУМПС без да притежава разрешителен документ по ЗУО за осъществяването на тази дейност. Съставен е 
акт компания от Габрово за неводене на отчетност на отпадъците. За неизпълнение на предписания на 
РИОСВ е глобена севлиевска фирма.  
Наложени са две еднократни санкции на обща стойност 3553 лв. – на компания от Горна Оряховица - 1639 
лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения на отпадъчните води, определени в 
комплексното разрешително и на топлофикационното дружество в Габрово -1914 лв. за превишения на 
емисионните норми за въглероден оксид, определени с наредба. През периода са издадени десет 
наказателни постановления на обща стойност 13 700 лв. Събрани са 35 367,79 лв. от наложени глоби и 
санкции. 
 
 
Източник: regal.bg 
 

Заглавие: H&M откри първи магазин в Русе 
 

Линк: http://www.regal.bg/novini/targovci/2016/03/14/2722600_hm_otkri_purvi_magazin_v_ruse/ 
 

http://focus-news.net/news/2016/03/14/2208987/veliko-tarnovo-ekspertite-na-riosv-sa-izvarshili-102-proverki-prez-parvite-dva-mesetsa-na-godinata.html
http://focus-news.net/news/2016/03/14/2208987/veliko-tarnovo-ekspertite-na-riosv-sa-izvarshili-102-proverki-prez-parvite-dva-mesetsa-na-godinata.html
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Текст: H&M отвори нов обект в Русе, в Mall Rousse, на бул. "Липник". Магазинът е разположен на два 
етажа, на обща площ от 2000 кв. м. 
"Днес открихме 19-тия си магазин в страната. България е важен пазар за нас и е чудесно, че имаме 
възможност да се развиваме така успешно тук. Отварянето на магазина в Русе е още една стъпка напред, 
с която се стремим да достигнем до своите клиенти и да им предложим мода и качество на най-добра 
цена и по-устойчив начин", изтъкна Сандрин Галпароли, регионален мениджър на H&M за България, 
Гърция и Кипър. 
Магазинът на H&M в Mall Rousse ще предлага мода за мъже, жени и деца, включително концепциите 
H&M+, Mama и Sport. Ще бъде отворен всеки ден от 10:00 до 21:30 ч. 
От компанията напомнят, че клиентите ще могат да се включат в инициативата на H&M за събиране на 
стари дрехи. За всяко торба стари облекла и домашен текстил, оставени за рециклиране или повторна 
употреба, те ще получават ваучер за отстъпка. С тази кампания H&M цели да затвори производствения 
цикъл в модата, като създава нови колекции от рециклиран текстил и по-устойчиви материи. 
 
 
Източник: profit.bg 
 

Заглавие: Нова колекция изтривалки под наем от Lindström 
 

Линк: http://profit.bg/news/Nova-kolektsiya-iztrivalki-pod-naem-ot-Lindstr%C3%B6m/nid-149069.html 
 

 
 

Текст: Lindström е лидерът в предоставянето на пълен набор от услуги, свързани с доставката и 
експлоатацията на изтривалки. Услугата включва всичко, свързано с осигуряването, прането и 
поддръжката, качествения контрол и поправки, доставка и разпространение, редовните подмени, 
съхранението, и рециклиране на изтривалките.  
В процеса на обслужване Lindström отговаря за изтривалките на клиента, за събирането на използваните 
изтривалки и доставката на чисти. Ние гарантираме, че нашите дейности са в съответствие с изискванията 
за опазване на околната среда, което спестява на клиента допълнителни проблеми. 
Услугата на Lindström включва: 
 • Анализ на нуждите 
 • Проект за позициониране на изтривалките 
 • Закупуване 
 • Доставка на чисти изтривалки и събиране на използваните 
 • Пране 
 • Контрол на качеството 
 • Поправки 
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 • Подмяна 
 • Съхранение 
 • Унищожение на негодните изтривалки 
През изминалата година компанията представи и новата си колекция дизайнерски изтривалки. 
Освен основната функция, която е поддръжка на чистотата, комфорта и безопасността на вашия офис, 
магазин, сграда, ресторант или хотел, дизайнерските изтривалки, новост на пазара в България, 
позволяват създаване на пространство, което много точно отговаря на корпоративния имидж на вашия 
бизнес. 
Разнообразната колекция от дизайнерски изтривалки под наем включва модерни шарки и различни 
цветови варианти. 
Това разнообразие се допълва с възможността клиентът да избере цвета, модела и посланието и да 
създаде своя индивидуална изтривалка. Резултатът е уникално решение на изтривалка, което е в унисон с 
визията на компанията. 
Изключително предимство на Lindström е възможността да се изработи собствена изтривалка. Влезте в 
приложението Lindström Design mat tool, което можете да откриете на lindstrom.bg. Иновативното 
приложение ви позволява да изберете размер, цвят и дори да добавите текст към изтривалката си. 
Крайният резултат се вижда веднага! 
Паралелно със стартирането на услугата с дизайнерски изтривалки под наем, Lindström стартира и услуга 
с ергономични изтривалки под наем. Нашите високотехнологични, ергономични изтривалки повишават 
безопасността и комфорта на работните ви места, намалявайки натоварването в ставите и кръста. 
Компанията Lindström е лидер и в  закупуването и отдаването под наем на работни облекла, тяхната 
редовна поддръжка, транспорт и подмяна. 
 
 
Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: Община Видин награди участници в инициативата под надслов „ Стани Екогерой! Научи всички 
вкъщи да събират разделно” 
 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2208999 
 

 
 

Текст: С кратка програма започна тържеството в СОУ „ Любен Каравелов”, посветено на инициативата „ 
Стани Екогерой! Научи всички вкъщи да събират разделно”, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. 
Децата показаха на гостите на тържеството нагледно всеки цвят контейнер какъв отпадък трябва да 
съхранява до момента на неговото рециклиране. Първата награда кметът на Видин, Огнян Ценков, връчи 
на директорът на СОУ „ Любен Каравелов” Любка Найденова. Той посочи, че в кампанията за разделно 
събиране са участвали над 1300 деца от всички видински училища. Индивидуалните награди на децата, 
участници в инициативата, бяха осигурени от голяма верига магазини за електроуреди, като по едно дете 
от всяко училище получи за награда таблет. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Автомобили за скрап  
 

http://bnt.bg/part-of-show/avtomobili-za-skrap
http://www.greentech.bg/archives/65286
http://www.greentech.bg/archives/65286
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Линк: http://bnt.bg/part-of-show/avtomobili-za-skrap 
 

 
 

Текст: И в старата столица Велико Търново започна акция по премахването на стари неизползваеми 
моторни превозни средства. През последната половин година в района са установени 84 автомобила, 
които са излезли от употреба, а 60 от тях вече доброволно са премахнати от своите собственици. Според 
издадена законова наредба, акцията се извършва само на общински или държавни площи, където 
изоставените автомобили пречат на движението и паркирането. 
Акцията по премахването на изоставени и излезли от употреба моторни превозни средства започва във 
великотърновския регион преди четири години. Проверките до този момент се извършват периодично от 
назначена общинска комисия, която обикаля и оглежда всички междублокови пространства, улици, 
тротоари и градинки. 
Стойна Младенова, община Велико Търново: „Досега след доброволно получаване на предписанията са 
премахнати около 400 броя излезли от употреба МСП-та. Като по-фрапиращи случаи имаме автобуси, 
камиони. Едно моторно превозно средство е излязло от употреба и е отпадък, когато МПС-то е с 
прекратена регистрация с уведомление от лицензиран застраховател. Няма заверен знак за технически 
преглед за повече от 2 години.“ 
След установяването на излезли от употреба превозни средства, комисията изпраща предписания до 
собствениците им, които в 14-дневен срок могат доброволно да премахнат изоставените от тях возила. 
При изтичане на определения срок или липса на регистрационен номер, се издава заповед за 
принудително репатриране. Такава вече е постановена на 24 автомобила, след последната извършена 
проверка. 
Стойна Младенова, община Велико Търново: „Четири са извозени принудително като две от тях вече са 
разкомплектовани, на останалите са издадени заповеди за принудително преместване, които като влязат 
в сила ще бъдат изпълнени.“ 
Недялко Йорданов, жител на Велико Търново: „Трябва да се махнат, как, разбира се. Ей, тук има в 
изоставени дворове такива има по четири-пет автомобила на трупчета сложени. Защо да стоят?!“ 
След принудителното извозване, моторните превозни средства се закарват на общинската площадка, 
която се намира в село Поликраище. На собствениците се дава нов 14-дневен срок, в който могат да 
потърсят своите возила, да платят таксата за премахването им и да си ги приберат обратно. Ако това не се 
случи, автомобилите и камионите се разкомплектоват за вторични суровини. 
 
 
Източник: plovdiv24.bg 
 

Заглавие: Задържаха камион с 16,2 тона тютюн, деклариран като отпадъци 
 

Линк: http://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Zadurzhaha-kamion-s-16-2-tona-tyutyun-deklariran-kato-
otpaduci-625471 
 

http://bnt.bg/part-of-show/avtomobili-za-skrap
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Текст: Български камион, натоварен с 16,2 тона тютюн, задържа мобилна митническа група на ГКПП 
Кулата. Камионът, собственост на българска фирма и управляван от български шофьор, е пътувал от 
Гърция през България за Франция.  
На ГКПП Кулата е селектиран за проверка от мобилна митническа група. Шофьорът представя документи, 
че превозва 16,2 тона тютюневи отпадъци. Митническите служители задържат камиона и стоката.  
Взети са проби за анализ, извършен в Централната митническа лаборатория. Експертизата категорично 
доказва, че стоката е всъщност рязан тютюн за пушене. Дължимият според българското законодателство 
акциз е в размер на 2,5 млн. лв. 
Стоката е задържана. Съставен е акт. Преписката ще бъде предадена в прокуратурата. 
 
 
Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: Инж. Веска Георгиева: Пепелта и сгурията трябва да се събират и изхвърлят разделно 
 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2208975 
 

 
 

Текст: Пепелта и сгурията са битови отпадъци и те трябва да се събират разделно и не трябва да попадат 
в сивите съдове. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ инж. Веска Георгиева, директор на Столичния 
инспекторат. По думите й, когато такива се генерират, те трябва да се събират в отделните кофи тип 
„Мева”, които са раздадени на гражданите в районите „Надежда”, „Връбница”, „Кремиковци”, „Нови 
Искър”, „Панчарево” и „Банкя”, като един път в седмицата тези съдове се извозват. „В централните 
райони, там където няма раздадени специални съдове, защото количеството на генерирана пепел и 
сгурия не е голямо, трябва да се оставят до съдовете и фирмата минава и ги прибира. Те по никакъв 
начин не бива да се слагат в сивите съдове, защото работят нови, модерни инсталации на завода за 
третиране на отпадъците и смесването на различните видове отпадъци затруднява работата на 
инсталациите”, обясни инж. Георгиева.  
Тя каза още, че кметът на общината е отговорен за строителните отпадъци от малки ремонти в бита, тоест 
до 10-12 малки чувалчета. „Те могат да се оставят до сивите съдове, а фирмата минава и ги събира. По 
този начин не попадат в инсталацията, а се извозват на депо „Враждебна”, което е лицензирано за 
строителни отпадъци. Строителните отпадъци от големите строежи и инфраструктурните обекти са обект 
на друга наредба, която е подзаконов акт на Закона за управление на отпадъците и се контролират по 
друг ред и от други органи”, уточни тя и бе категорична, че по никакъв начин строителните отпадъци не 
бива да попадат в съдовете за битови отпадъци. „Когато ние като граждани правим по-голям ремонт, в 
Наредбата за чистотата пише ясно, че трябва да си поръчаме контейнер за строителни отпадъци и те да 
бъдат извозени на депо „Враждебна” от фирма, която има лиценз за това”, обясни инж. Георгиева. По 

http://m.focus-news.net/?action=news&id=2208975
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думите й, информация за такава фирма може да бъде намерена на страницата на Столична община и на 
РИО-София, както и да се попита в районния инспекторат или районната администрация. „Недопустимо е 
и в контейнерите да има опаковки. Съобразно ресурса, който имаме и когато забележим нарушение 
глобяваме. Има доста глобени нарушители, но целта не е да дебнем нарушителите, а да се работи по 
превенцията и по разяснителните кампании, за да може да се насажда във всеки един от нас 
себеуважение, защото спазването на правилата е част от културата ни като общество и по този начин се 
намаляват и разходите по третиране на отпадъците”, добави още тя. 
 
 
Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: Проверки за сметища край реките в Благоевградско 
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите започват проверки за 
съществуващи нерегламентирани сметища край реките. 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/proverki-za-smetishcha-kray-rekite-v-blagoevgradsko 
 

 
 

Текст: До 15 март кметовете на населените места в Благоевградско са задължени да организират акции 
по почистване на реките от боклуци в близост до населените места, за да се осигури безпроблемния 
отток на водата и да не стават наводнения. Който не го направи, ще бъде наказан с глоба.  
Заради замърсени речни участъци на реки миналата пролет кметове в Благоевградска област са били 
наказани с глоби от по 3 хиляди лева. За не предприети действия от кметове за 2015 година в цялата 
страна на кметове на населени места са били наложени глоби в общ размер на над 170 хиляди лева. 
Съставени са им актове и наказателни постановления. 
 
 
Източник: sosnovini.bg 
 

Заглавие: Пентагонът забрани книга с разкрития как командването на САЩ трови войниците си 
 

Линк: 
http://sosnovini.bg/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-
%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-
%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-24277.html 

http://news.bnt.bg/bg/a/proverki-za-smetishcha-kray-rekite-v-blagoevgradsko
http://sosnovini.bg/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-24277.html
http://sosnovini.bg/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-24277.html
http://sosnovini.bg/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-24277.html
http://sosnovini.bg/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-24277.html
http://sosnovini.bg/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-24277.html
http://sosnovini.bg/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-24277.html
http://sosnovini.bg/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-24277.html
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Текст: Американското военно ведомство забрани продажбата на скандална книга, чийто автор е бивш 
морски пехотинец. Става дума за Джоузеф Хикмен и книгата му "Горящите сметища: как тровят 
американските войници", съобщава Truthout, цитира Блиц. 
Книгата, която вече е бестселър, авторът разказва как командването на военните бази на САЩ погубва 
войниците с отровни отпадъци. В това число - такива, съдържащи отровните газове - иприт и зарин. 
Авторът разказва за това как огромни сметища с отровни отпадъци, разположени до спалните 
помещения на войниците, се самовъзпламеняват от жегите. Отровният дим се разпростира из целите 
бази, отравяйки неусетно американските военнослежещи. Така постъпват в Ирак и Афганистан, откъдето 
се връщат цели подразделения пациенти с тежки белодробни заболявания и дори рак. 
Цензурата на Пентагона засега се е разпространила само сред военните градчета. Книгата може да бъде 
купена свободно извън тях. Според журналисти болезнената реакция на властите само ще засили 
читателския интерес. 
 
 
Източник: blagoevgrad.utre.bg 
 

Заглавие: Кресна отърва 3 000 лева глоба за мръсни реки 
Нарушението на кмета не е категорично доказано 
 

Линк: http://www.blagoevgrad.utre.bg/2016/03/14/362733-
kresna_oturva_3_000_leva_globa_za_mrusni_reki 
 

 
 

Текст: Административният съд в Благоевград отмени глоба от 3000 лева, наложена на община Кресна за 
непочистени речни корита, информира standartnews.Според магистратите нарушението на кмета не е 
категорично доказано. Затова отмениха наказателното постановление на Регионалната дирекция по 
околната среда и водите в областния център. 
Санкцията наложил бившият кмет на община Кресна Илиян Кръстев. Екоинспектори установили през 
април 2015 година, че в речните легла и прилежащите територии на река Брезнишка до вливането й в 
река Струма и в дерето край с. Долна Градешница има незаконни сметища. 
Според проверяващите градоначалникът не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени 
за тази цел места. Той не организирал и почистването на сметищата. Затова му е наложена глоба от 3000 
лева. 
Според съда обаче не става ясно за какво точно нарушение е ангажирана отговорността на кмета. 
Магистратите са категорични, че има неясноста по отношение на административното нарушение и 
отговорността на градоначалника. Заради тези пропуски те обявиха издадения акт за незаконен. 
Решението е окончателно. 
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Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Петима от Каменар отмъкнаха кабел от военно поделение 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=315708&c=01 
 

 
 

Текст: Непълнолетно момче и четирима млади мъже между 19 и 23 години от Каменар са задържани за 
кражба от варненско военно поделение. Това съобщиха за Moreto.net от пресцентъра на полицията. 
Сигнал за отмъкнат многожилен телефонен кабел от военно поделение в морската столица е подаден на 
12-ти март. Първоначално е установено, че неизвестни лица прекъснали кабела, който е намерен на рула, 
поставен в чували, близо до поделението. Извършителите са задържани за срок от 24 часа след 
проведени оперативно-издирвателни дейности. 
По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани на дежурен прокурор от 
Районна прокуратура – Варна. 
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