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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ДНП „Рила“ представи пред български и чуждестранни студенти защитената територия 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52266          

   

Текст: Студенти от България, Сърбия, Македония и Украйна, които се обучават по специалностите 
екология и опазване на околната среда и социология посетиха Централния офис на Дирекция 
„Национален парк „Рила“ в Благоевград. 
Директорът Красимир Андонов посрещна групата, представяйки дейността на парковата дирекция с 
надеждата, че младите хора са силата и бъдещето и от тях зависи опазването на природното 
наследство. Към всички присъстващи той се обърна като колеги и партньори. „Опазването за 
защитената територия не бива да бъде отговорност само на служителите на ДНП „Рила“, това е дълг 
на всеки от нас като граждани, които ценят своето национално богатство. Вие сте бъдещото 
поколение, което ще бъде отговорно за опазването на целостта на защитената територия и 
устойчивото управление на Национален парк „Рила“, каза Андонов. 
Експерти от Националния парк поднесоха мултимедийни презентации за уникалните 
забележителности и биологичното разнообразие на защитената територия. Широко дискутирана бе 
темата за управлението на природните компоненти, правилата за поведение на посетителите и 
функционалното зониране в националния парк. Представени бяха възможностите за развитие на 
научни, образователни и рекреационни дейности, както и предпоставките за устойчивия туризъм, 
отдих и здравословен начин на живот. 
Най-голям интерес за студентите, преподавателите и партньорите от  Общинския съвет по 
наркотични вещества Благоевград предизвикаха уникалните биологични видове и техните 
местообитания, съхранявани в парка, естественото състояние и качеството на ландшафта и 
абиотичните компоненти, както и представителните специализирани и тематични маршрути, 
посветени на приоритетни видове от биоразнообразието в защитената територия. 

 
 
Източник: dеnnews.bg 
 

Заглавие: Община Дупница поема сметосъбирането догодина, такса битови отпадъци скача 

заради задължения към РИОСВ 
 

Линк: http://www.dennews.bg/news/2016/12/14/31608-obshtina-dupnica-poema-smetosubiraneto-

dogodina-taksa-bitovi-otpaduci-skacha-zaradi-zaduljeniya-kum-riosv        

 
 

Текст: Община Дупница ще поеме сметосъбирането и сметозвзването чрез комуналното 
предприятие ПОТОП от месец август догодина, тъй като в края на юли приключва договора с 

http://www5.moew.government.bg/?p=52266
http://www.dennews.bg/news/2016/12/14/31608-obshtina-dupnica-poema-smetosubiraneto-dogodina-taksa-bitovi-otpaduci-skacha-zaradi-zaduljeniya-kum-riosv
http://www.dennews.bg/news/2016/12/14/31608-obshtina-dupnica-poema-smetosubiraneto-dogodina-taksa-bitovi-otpaduci-skacha-zaradi-zaduljeniya-kum-riosv
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фирмата, която извършва тази дейност. За целта 650 000 лева ще бъдат заделени от общинския 
бюджет. От тях в продължение на 3 години с договор за лизинг ще се изплащат машините, които ще 
струват на хазната 350 000. Контейнерите, които са общо 4 460 ще бъдат изкупени чрез разсрочено 
плащане за 2 години общината ще трябва да изплати 300 000 лева.  
Това стана ясно на пресконференция днес, дадена от заместник-кмета по икономическите дейности 
Олга Китанова и директора на дирекция „Околна среда, транспорт и сигурност” Мая Спасова.  
Китанова обясни, че таксата за битови отпадъци от догодина ще се увеличи, но причината за това не 
е заради изкупуването на контейнерите и машините за сметоизвозване и сметосъбиране, а заради 
начислените задължения към РИОСВ-Перник, които само за тази година са в размер на 1 млн. 200 
хил. лева заради липсата на регионално депо.  
Китанова даде и пример как ще се увеличи такса смет за едно жилище с разгърната площ 80 
квадратни метра. В селата, които попадат в четвърта зона, към момента таксата е 9 лева, а от 
догодина тя ще скочи с още 2 лева. 
За Дупница, която е разделена на 3 зони таксата скача от 6 до 11 лева. В момента за 1-а зона 
дължимата годишна сума е 57 лева, за 2-а зона 34 лева и за 3-а зона 27 лева.  
Събираемостта на такса битови отпадъци за тази година е в размер на 70%, което означава, че в 
хазната са постъпили 1 млн. 400 хиляди лева. За сравнение през 2015-а година постъпленията са 
били 1 млн. 603 хиляди лева. 
 
 

Източник: ndt1.com 
 

Заглавие: ОБЩИНИ ЩЕ ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА ОТ НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ 
 

Линк: http://www.ndt1.com/article.php/20161214125054456         
    

 
 

Текст: Експертите на РИОСВ– Варна са извършили през ноември 217 проверки на 123 обекта. За 
отстраняване на констатираните нарушения са дадени 51 предписания. Съставени са четири акта за 
нарушения на екологичното законодателство. Издадени са четири наказателни постановления, с 
които са наложени имуществени санкции в размер на 5000 лв. и глоба в размер на 200 лв. 
Постъпилите в РИОСВ– Варна суми от санкции са 10041лв. От тях 8033 лв. ще бъдат преведени на 
общините, на чиято територия са санкционираните обекти. 
Общините, които ще получат приходи от наложени санкции са Девня - 2219 лева, Провадия - 3377 
лева, Генерал Тошево -1335лева, Варна - 119 лева, Добрич - 96 лева , Добричка – 571 лева, Каварна 
– 259 лева и Шабла - 54 лева. Средствата трябва да бъдат използвани за реализирането на 
екологични проекти. 
През ноември на „зеления” телефон на екоинспекцията са постъпили 11 сигнала, дваот тяхса 
основателни, шест - неоснователни и три са препратени по компетентност. 
Подробна информация за контролната дейност на РИОСВ – Варна и постъпилите сигнали е 
публикувана в интернет страницата на екоинспекцията. 
 

 

Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Пловдив диша чист въздух само в работно време 
Институциите вдигнаха ръце от нерегламентираното изгаряне на автомобилни гуми 

http://www.ndt1.com/article.php/20161214125054456
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Линк: http://www.blitz.bg/obshtestvo/plovdiv-disha-chist-vzdukh-samo-v-rabotno-

vreme_news471377.html             

 
 

Текст: Проблемът с нерегламентираното изгаряне на автомобилни гуми в махалите скоро няма да 
бъде решен, а пловдивчани ще дишат чист въздух само в работно време. Това личи от реакциите на 
различни институции, сезирани от Енергийната агенция в Пловдив. Още през август нейни експерти 
алармираха Регионалната инспекция по околната среда и водите и Районната прокуратура.  
В града има заформени три нелегални депа, където се горят излезли от употреба гуми. Местата са в 
непосредствена близост до жилищни и административни сгради - в центъра на Шекер махала, 
точно пред КАТ, в "Столипиново”, където е обръщалото на автобус №116, и в коритото на река 
Марица, на ул.”Крайречна”. От Енергийната агенция са силно обезпокоени, че кладите 
предизвикват сериозно замърсяване на въздуха. При горенето на гумите се отделят голямо 
количество сажди, прахови частици и въглероден окис. Освен тях се излъчват циановодород, метан, 
тежки метали, фурани и диоксини, които са изключително вредни и канцерогенни вещества.  
По процедура, „задействани” от РИОСВ - Пловдив, първи по проблема реагираха от районните 
кметства в „Северен” и „Източен”. Оказа се, че райкметовете Ральо Ралев и Николай Чунчуков 
отдавна са запознати с проблема, но са безсилни да го разрешат. Четири месеца след сигнала на 
Енергийната агенция, в края на ноември, се произнасят и от Районна прокуратура. От писмо на 
прокурор Даниела Андреева по преписка №7208/29.11.2016 г. става ясно, че тя отказва да образува 
досъдебно производство поради липса „на достатъчно данни за извършено престъпление от общ 
характер и в частност по чл. 352, ал. 1 от НК, а именно такива за замърсяване или допускане на 
замърсяване, в случая на въздуха и с това той да е бил направен опасен за хората или животните и 
растенията”.  
 
Като цяло мотивите за отказ на прокурор Андреева са на база становища на РИОСВ - Пловдив и на 
кметовете на „Източен” и „Северен”. Впечатляващо е следното им обяснение, или по-скоро 
оправдание, което тя визира като част от установената фактическа обстановка. „Това нарушение на 
Закона за управление на отпадъците в повечето случаи било дело на непълнолетни лица от ромски 
произход. Същите рядко можели да бъдат заловени, тъй като паленето било в извън работно 
време. По инициатива на Районната администрация, съвместно с органите на полицията, Общинска 
охрана и Пловдивски общински инспекторат, от две години регулярно се извършвали съвместни 
проверки за палене на автомобилни гуми. Поради невъзможността да се установял нарушителят 
налагането на съответни санкции било неосъществимо. А след изгарянето на гумите въздействието 
на замърсителите било "непостоянно, в ограничен периметър”. 
В същото време институциите продължават да си подхвърлят топката. На 4 ноември на Зеления 
телефон в РИОСВ - Пловдив е получен сигнал, че „много често в коритото на р. Марица зад 
Домостроителния комбинат се изгарят автомобилни гуми". Отговорът  на еколозите е следният: 
„Сигналът е препратен по компетентност в район „Източен“, община Пловдив и ПОИ. Получен е 
отговор от кмета на р-н Източен, че той също е препратил сигнала по компетентност в ПОИ". 
 

 

Източник: focus-radio.net 
 

http://www.blitz.bg/obshtestvo/plovdiv-disha-chist-vzdukh-samo-v-rabotno-vreme_news471377.html
http://www.blitz.bg/obshtestvo/plovdiv-disha-chist-vzdukh-samo-v-rabotno-vreme_news471377.html
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Заглавие: Благоевград: Кражба на техника за около 9 500 лева от хале на фирма е извършена в 
землището на с. Марикостиново 
 

Линк: http://focus-

radio.net/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0

%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB/          

 
 

Текст: Полицейски служители на Районно управление-Петрич работят по получен около 10.00 часа 
на 13 декември сигнал за това, че за времето от 17.00 часа на 12 декември до 09.00 часа на 13 
декември, от хале на фирма в землището на с. Марикостиново, община Петрич, е извършена 
кражба на около 5 турбини за въздух, около 8 прекъсвачи за турбините, болтове, гайки, около 300 
метра кабел и ръчен подемник, на приблизителна обща стойност около 9 500 лева. Това съобщиха 
от ОДМВР-Благоевград. За случая е уведомена Районна прокуратура-Петрич. Образувано е 
досъдебно производство.  
 

http://focus-radio.net/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB/
http://focus-radio.net/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB/
http://focus-radio.net/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB/
http://focus-radio.net/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB/
http://focus-radio.net/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB/

