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Източник: Марица 

 
Заглавие: Глобиха кмет за незаконно сметище  

 

Димитър Здравков със санкция от 3000 лева за боклук в Караджово 

 

Линк: https://www.marica.bg/globiha-kmet-za-nezakonno-smetishte-Article-184449.html 

 

 
 

Текст: Административният съд в Пловдив потвърди глоба в размер на 3000 лева спрямо 

кмета на община Садово Димитър Здравков. Той е бил санкциониран от експерти на 

РИОСВ. Глобата е по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) заради нелегално 

сметище в землището на село Караджово, което попада в територията на общината.  

 

Глобата била наложена след проверка от 21 февруари м.г. Тогава инспекторите 

установили, че в северозападната част на с. Караджово, на изхода в посока с. 

Катуница, е формирано незаконно сметище, представляващо нерегламентирано 

замърсяване на терен с обща квадратура около 5-6 декара, със смесени битови 

отпадъци, биоразградим боклук и струпани земни маси.  

 

Проверяващите съставили акт, а впоследствие и наказателно постановление, което 

влязло в асеновградския съд. На 31 октомври м.г. магистратите потвърдили санкцията, 

а Здравков подал жалба пред следващата инстанция. Той обаче не присъствал на 

съдебното заседание. 

 

Касационният състав взел предвид, че според закона кметът на общината отговаря за 

предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места или 

създаването на незаконни сметища. Негова отговорност е и организирането на 

почистването им.  

 

Според съдиите в конкретния случай става въпрос за бездействие от страна на 

администрацията, което е създало предпоставки за натрупването на боклука. От 

общинската администрация се оправдали със заповед, според която е възложено и 

на кметовете на съответните селища да следят и да вземат мерки срещу 

замърсяване на терени с отпадъци. Според магистратите обаче с делегирането на 

правомощията си кметът не се лишава от тях.  

 

Това е и причината да бъде потвърдена санкцията на РИОСВ. Решението е 

окончателно. 

 

Източник: Монитор 

https://www.marica.bg/globiha-kmet-za-nezakonno-smetishte-Article-184449.html
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Заглавие: 400 изчезнали и много загинали в Бразилия след срутване на 

хвостохранилища 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/200-izcheznali-i-mnogo-zaginali-v-brazilija-sled-

srutvane-na-hvostohranilishta-video-155626 

 

 

Текст: 400 души са в неизвестност след като три хвостохранилища, управлявани от 

минния гигант Vale, се сринаха в югоизточния бразилски щат Минас Жерайс, 

освобождавайки вълна от отпадъци. Президентът Жаир Болсонаро ще посети района 

на бедствието в град Брумардиньо, край Бело Оризонте. 

 

Градът, който е с население 39 хиляди души, е залят от кал и вода, има разрушени 

къщи и унищожени земеделски земи. 

"Най-малко 50 души са загинали, но нямаме повече подробности, защото всичко се 

случва много бързо", заяви Авимар де Мело, кмет на Брумадиньо. Бразилската 

национална телевизия показа кадри с оцелели, които бяха извадени на безопасно 

място чрез хеликоптер. 

Заради червените минни отпадъци има опасност от възникване на екологична криза в 

района. Бразилското министерство на околната среда е създало кризисен щаб. 

Министърът на околната среда Рикардо Салеш е на път към мястото на инцидента. 

 

Източник: Bgonair.bg 

 
Заглавие: В България над 8600 души годишно умират заради мръсния въздух  

 

Стряскащите данни обяви омбудсманът Мая Манолова 

 
Линк: https://www.bgonair.bg/reportazhi/2019-01-24/v-balgariya-godishno-umirat-nad-

8600-dushi-zaradi-mrasniya-vazduh 
 

 
 

Текст: В България над 8600 души годишно умират заради мръсния въздух. Стряскащите 

данни обяви омбудсманът Мая Манолова. Днес тя събра на кръгла маса всички 

институции, от които се очаква решение по казуса със замърсяването на въздуха. 

 

овод за обществената дискусия са големият брой жалби от граждани, недоволни от 

качеството на въздуха в населените си места.  

 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/200-izcheznali-i-mnogo-zaginali-v-brazilija-sled-srutvane-na-hvostohranilishta-video-155626
https://www.monitor.bg/bg/a/view/200-izcheznali-i-mnogo-zaginali-v-brazilija-sled-srutvane-na-hvostohranilishta-video-155626
https://www.bgonair.bg/reportazhi/2019-01-24/v-balgariya-godishno-umirat-nad-8600-dushi-zaradi-mrasniya-vazduh
https://www.bgonair.bg/reportazhi/2019-01-24/v-balgariya-godishno-umirat-nad-8600-dushi-zaradi-mrasniya-vazduh


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

Според представителите на местната власт в "Красна поляна" основна причина за 

мръсния въздух, който дишаме е това, че в ромското гето на квартала се горят 

нерегламентирани отпадъци.  

 

От Столична община обясниха, че само през миналата година са направени над 2000 

проверки за нерегламентирано горене на отпадъци. Обещаха и новата мобилна 

станция, която предстои София да закупи да замерва въздуха в "Красна Поляна" и 

"Овча купел", където няма измервателни уреди.  

 

Според Мая Манолова преобладават усилията за справянето с проблема, но по-

малко са резултатите. Всеки месец институциите ще се събират при омбудсмана, за 

да отчитат пред гражданите предприетете мерки по конкертните проблеми свързани 

с мръсния въздух. Следващата среща е на 25-и февруари. 

 

Източник: Марица 

Заглавие: Нова емблема на Пловдив - изгаряне на болнични отпадъци 

 

Линк: https://www.marica.bg/nova-emblema-na-plovdiv-izgarqne-na-bolnichni-

otpadyci-Article-185021.html 

 

 

Текст: Емблематичен за Пловдив - така нарича инсталацията за изгаряне на болнични 

отпадъци Дончо Кацарев, управител на общинската фирма "Инсинератор Пловдив". 

Патетичното описание на обекта, който Община Пловдив се мъчи да пусне в 

експлоатация още от времето на кмета д-р Иван Чомаков, е дадено в доклада на 

Кацарев до Общинския съвет, за да му разрешат да тегли 6, 2 млн. лева банков заем. 

Инсталацията е построена преди няколко години в района на Кукленско шосе по 

споразумение с правителството на Швейцария, но не работи. Наскоро местният 

парламент гласува 50 000 лева на дружеството за заплати. Оборудването беше 

доставено безвъзмездно от Швейцария, но сега се оказва, че част от заема - 176 700 

лева - ще отиде за нова доставка на машини и съоръжения. 

 

Сградата има нужда от ремонт - зидарии, мазилки, боядисване , твърди Кацарев и 

иска още 150 000 лева. Общата сума, необходима за строително - монтажните 

работи, е близо 5 млн. лева. 

 

Любопитно е, че управлението на проекта и строителен надзор ще струват 487 973 

лева. Историческата еко инсталация вече е погълнала над 10 млн. лева от общинския 

бюджет, а харчовете продължават. Как ще се връща заемът, не е ясно. 

https://www.marica.bg/nova-emblema-na-plovdiv-izgarqne-na-bolnichni-otpadyci-Article-185021.html
https://www.marica.bg/nova-emblema-na-plovdiv-izgarqne-na-bolnichni-otpadyci-Article-185021.html

