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Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: МОСВ узакони лечебен извор 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/mosv_uzakoni_lecheben_izvor-

350272.html 

 
 

Текст: Общинската болница в Свищов "Д. Павлович" ще се захранва с лечебна минерална вода, след 
като Министерството на околната среда и водите узакони лековит извор, който се намира на 7 км. от 
крайдунавския град, информира кметът Генчо Генчев. 
До юни със средства от дарения и местната хазна се възражда се и специализираното отделение по 
водолечение , оглавявано от известната д-р Анелия Христакиева, което е било затворено преди 
повече от 20 години.  
За последно от общината са отпуснали 50 хил.лв. за пълен ремонт на помещенията двата басейна , 
тангенторите и останалите помещения, в които ще се приемат пациенти и ще се разкрият 
допълнителни клинични пътеки. „Водата е с уникален състав и качества. В дълбочина има постоянно 
температура от 45 градуса, която пада до около 42 градуса. Свищов има няколко термални извора, но 
единият е пресъхнал, а другият загробен. Първоначално ще пренасяме минералната вода с цистерни, 
след което ще направим водопровод и ще захраним и допълнителни обекти, защото дебитът е 
достатъчен. Започнахме процедурите по узаконяването на изворът от начало", обясни Генчев. 

 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Благоевград: РИОСВ задължи кметове да предприемат мерки срещу замърсявания в 

реките 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2017/02/28/2369104/blagoevgrad-riosv-zadalzhi-kmetove-da-

predpriemat-merki-sreshtu-zamarsyavaniya-v-rekite.html 

 
 

Текст: РИОСВ – Благоевград задължи кметовете на 15-те общини в обхвата си до 31 март да 
извършат оглед на речните корита и прилежащите им територии, и при установяване на 
нерегламентирани замърсявания да предприемат незабавни действия за почистването им. Това 
съобщиха от пресцентъра на РИОСВ - Благоевград. След посочения срок екоинспекцията ще провери 
на място и ще предприеме административно-наказателни мерки срещу кметовете, съгласно Закона 
за управление на отпадъците (ЗУО) при наличие на замърсявания. При проверките ще се упражни 
контрол и по отношение на чистотата на общинската пътна мрежа. Кампанията, чиято цел е 
превенция и недопускане на замърсявания с отпадъци в едни от най-уязвимите зони – речните легла 
и прилежащите им територии, стартира за трета поредна година и е в съответствие със Заповед № 
РД-111/10.02.2017 г. на министъра на околната среда и водите. Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, 
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кметовете на общини отговарят за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за 
това места и/или създаването на незаконни сметища, както и за организирането на тяхното 
почистване. При неизпълнение на тези задължения Законът предвижда налагане на глоба на 
кметовете в размер от 3000 до 10 000 лв. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Мега арт инсталация в Италия “презарежда” цяла планина с нови дървета 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/71164 
 

 
 

Текст: Испанският художник Ексиф се е заел с еко-мисия: да презалеси планинското възвишение 
Оливела в Южна Италия. Поради обширното обезлесяване на това място сега е налице 
хидрогеоложка нестабилност на целия регион, казва творецът. Мащабната творческа интервенция на 
художника “Дъх- време за презареждане” предвижда създаването на изображение – символ на 
зареждаща се батерия – от дървета, засадени върху “плешивото лице” на планината. Така 
постепенно ще се постигне “презареждане” с дървесна растителност. Предвидено е залесяването 
на  5000 нови дървета от метни видове, които ще създадат най-голямата “жива картина” в Европа. 
Разположена в Сапри, Южна Италия, планината Оливела е частично обезлесена през 1700-те. Това е 
довело до нарушаване на хидрогеоложката стабилност на региона. Тази нестабилност е най-
вероятният първоизточник на  проблемите, свързани с климата в региона –  например честите 
наводнения. 
Проектът “Дъх”, замислен от Ексиф и куриран от Антонио Ориенте, включва засаждането на 2500 
дъбови дървета и 2500 клена върху “плешивото лице” на планината. Те ще формират изображението 
– символа за батерия. Всичко на всичко това ново изкуство ще покрива площ от 120 000 квадратни 
метра. 
Първата фаза на засаждане на дървета е насрочена за септември 2017 г. С течение на времето 
местните жители ще могат да наблюдават промяната в образа на батерията и нейното бавно 
„презареждане“. Още дървета ще бъдат засадени през 2018 и 2019 г., с цел пълно “зареждане” на 
батерията. Крайният резултат ще е не просто красива арт-проекция, но и възстановяване на 
планината в нейната зелена одежда. 
В момента ппроектът набира средства чрез кампания в Indiegogo за обществено финансиране. Освен 
това той ще получи подкрепа от приходите предстоящ концерт на Демиън Райс на 19 май. 
 
 

Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Рекордните 726 кг опасни отпадъци събраха във Велико Търново 
 

Линк: https://www.dnesbg.com/goreshti-novini/rekordnite-726-kg-opasni-otpadatsi-sabraha-vav-
veliko-tarnovo.html        
  

https://www.dnesbg.com/goreshti-novini/rekordnite-726-kg-opasni-otpadatsi-sabraha-vav-veliko-tarnovo.html
https://www.dnesbg.com/goreshti-novini/rekordnite-726-kg-opasni-otpadatsi-sabraha-vav-veliko-tarnovo.html
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Текст: 726 кг опасни отпадъци събраха във Велико Търново на първата за годината кампания на 
Общината, която се проведе през почивните дни , съобщи  Мирослава Цонева, шеф на общинския 
отдел по екология. Според нея, това е най-голямото количество на отпадъци в страната, и 
съпоставимо  със София, където са се провели също такива инициативи.  Цонева припомни, че за 
цялата 2016 г. в периодичните кампании на старата столица са били отчетени 819 кг. 
420 кг са само събраните стари електрически и електронни уреди в първата кампания на годината, а 
84 кг са старите гуми. Отделно има и 16 кг батерии.  Великотърновци са предавали още стари 
лекарства, бои, лакове, химикали от бита, пестициди и др. в мобилния пунк, разположен в различни 
квартали през двата дни на кампанията. Цонева коментира, че за Велико Търново това е петата 
година на екокампанията за събиране на опасни отпадъци, а гражданите за пореден път са проявили 
висока активност и отговорност да опазят града си чист. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Намаляват престъпленията в община Добричка, но има нови схеми за измами 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/dobrich/namaliavat-prestypleniiata-v-obshtina-dobrichka-no-ima-
novi-shemi-za-izmami-2006728        
  

  
 

Текст: По-малко престъпления отчитат от Второ РУ на МВР Добрич през 2016 г., съобщи пред Дарик 
началникът Тихомир Тодоров. Управлението обхваща общините Добричка и Крушари с площ 1750 
кв.км и население 30 000 души. Престъпленията регистрирани през м.г. са 284 броя. Най-много са 
срещу собствеността – 124, от които 100 кражби, има и 4 грабежа. Разкрити са 41 кражби и един 
грабеж. Забелязва се спад от две-три години в кражбите, най-вече на метали. Това е резултат от 
вниманието на полицията, затягане на контрола върху пунктовете и занижените изкупни цени, 
посочи Тодоров. Краде се най-вече имущество, като често предварително е проучено къде ще се 
продаде. В повечето случаи полицията успява да възстанови вещите. Забелязва се липсата на 
ценности у младите и има завишение на противообществени прояви на непълнолетни, коментира 
началникът.. 
Според него е много добра комуникацията между полицейските служители и жителите на селата, 
както и с кметове и кметски наместници. Той препоръча обаче хората да сигнализират веднага при 
всяка забелязана нередност или съмнителни непознати, както и да наглеждат къщите на своите 
съседи, които не живеят постоянно там. Навреме подаденият сигнал дава възможност да се заловят 
престъпниците, отбеляза той. 
Във Второ РУ в момента се назначават нови служители за охрана, без полицейски правомощия, 
съобщи Тодоров. Документи са подали четирима души, които ще започнат работа в администрацията 
като пазачи, като това ще освободи полицая на този пост да се включи в активната работа на терен. 
Сред мерките за борба с битовата престъпност е и завишен лимита на служебните автомобили за по-
дълги маршрути. Ежедневно следим обстановката и набелязваме мерки, където има нужда, каза 

https://dariknews.bg/regioni/dobrich/namaliavat-prestypleniiata-v-obshtina-dobrichka-no-ima-novi-shemi-za-izmami-2006728
https://dariknews.bg/regioni/dobrich/namaliavat-prestypleniiata-v-obshtina-dobrichka-no-ima-novi-shemi-za-izmami-2006728
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началникът.   
Той сигнализира за нов вид измами, които зачестяват. Освен по телефона, вече хората биват 
атакувани и от „майстори“, които предлагат ремонти на покрив или друго по къщата и двора. 
Характерно е, че те искат агресивно пари в аванс, след което добавят нови услуги, за да вземат още 
средства. Съветът на полицията е да не се подвеждаме по хора, които ни предлагат услуги по 
домовете, да проверим легитимността им или поне да извикаме кмета или съсед като свидетел на 
сделката, което да откаже измамниците. 
По повод предстоящите избори, в полицията вече е започнала работа, сформирани са групи за 
наблюдение и реакция. Тодоров каза, че при предишните вотове е имало сигнали за изборни 
нарушения, като всички са проверени съвместно с прокуратурата. 
  
 


