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Източник:  focus-radio.net 
 
Заглавие: Искра Михайлова: Подготвят се промени в Закона за отпадъците, които ще облекчат 
общините 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова се срещна с кметовете на общини от 
област Пазарджик. Тя отговори на актуални въпроси на кметовете, свързани с опазването на 
околната среда и водите. Министър Искра Михайлова коментира част от тях и пред Радио „Фокус” - 
Пазарджик. 
Фокус: Какви промени в нормативната база се предвиждат с цел подобряване на нашето екологично 
законодателство в най-близък план? 
Искра Михайлова: В най-близък план предстои приемане на нов закон за климата, най-общи казано, 
който е нов за България. Той е свързан с директиви на Европейския съюз, с въвеждане на целия 
механизъм за превенция на изменението на климата, търговията с емисии и инвестициите от търговията с 
емисии. Освен това ни предстоят някои промени в действащи закони за атмосферния въздух, за 
биологичното разнообразие. В процес на работа сме и подготвяме доста срещи, в които да се изяснят 
проблемите по прилагане на Закона за отпадъците, който е сравнително нов закон. Имаше много нови 
подзаконови нормативни документи, които не всички са влезли в сила. Има проблеми с прилагането и се 
надявам, че в рамките на тази година ние ще бъдем готови и с предложения за изменения и допълнение 
в посока облекчаване на общините, подобряване на работата за оплозтворяване на отпадъците и 
намаляване на количеството депонирани отпадъци. 
Фокус: Как ще се решават проблемите с регионалните депа за отпадъци? Сега сметището край Пазарджик 
е едно от проблемните. 
Искра Михайлова: Да,така е. Пазарджишкото сметище е едно от проблемните. През този програмен 
период 2007-2013 година основната тежест падна върху изграждането на депа. За следващия програмен 
период ще се фокусираме върху инсталации. Там, където има вече изградени депа вече трябва да се 
премине към оползотворяване на всички етапи. Като се започне от сепариране като се стигне до 
производство на енергия, ако трябва от отпадък или друго. За пазарджишкото депо специално има 
решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазването на 
околната среда /ПУДОС/ за това, че частично първата фаза на депото ще бъде финансирана от 
национални средства, а заедно с това ще може да кандидатства вече Сдружението на общините по 
следващата оперативна програма за допълнителни инсталации. 

http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=15121


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

 

Фокус: Пазарджишки регион е богат на минерални води. Кметовете от област Пазарджик са доволни от 
преотстъпването на стопанисването на минерални води на общините, но те получават само 
задълженията, а приходите от такси? 
Искра Михайлова: Приходите от такси засега са минимални и трудно може да се говори за някакво 
разделение на тези приходи. Ние трябва да балансираме системата така, че повече права да имат 
местните власти, за да могат да отдават тези извори на концесия и тогава те самите също да получават 
някакви приходи от това, че са отдали изворите на концесия. В крайна сметка да се оползотворява 
минералната вода, която е в такива количества, че ние сме много далеч от използването дори на 
минимална част от нея. Така, че всякакви форми на публично-частно партньорство и проекти за 
използването на минералната вода ще бъдат добре приети. 
 
Източник:  moew.government.bg 
 
Заглавие:   Подходът към опазването на околната среда е нов, той е комплексен и намира измерение в 
хоризонтална политика 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Екологията е един от приоритетите на програмата на кабинета, който намира отражение във всички 
нейни елементи, заяви в парламента министър Искра Михайлова 
Изказване на министър Искра Михайлова в пленарна зала по време на обсъждане на програмата 
“Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на 
Република България“ 
 
Източник:  moew.government.bg 
 
Заглавие: През август от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са 
извършени 1 535 проверки на 1 430 обекта 
 
Линк: 
 

http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Novini/2013/izkazvane_ministerMihaylova_parlament_20.09.docx
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2187
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Текст: 
 
През август от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са извършени 1 
535 проверки на 1 430 обекта 
Най-много санкции са наложени за нарушения при дейности по събиране, съхранение и третиране на 
отпадъците 
През август от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са 
извършени 1 535 проверки на 1 430 обекта. За отстраняване на нарушения са дадени 747 предписания. 
Съставени са 79 акта, от които 8 за неизпълнени предписания. За увреждане или замърсяване на 
околната среда над допустимите норми са наложени 10 санкции и са издаден 45 наказателни 
постановления на обща стойност 95 100 лева. Постъпилите суми по наложени санкции са 174 540 лева. 
Със заповеди на директора на РИОСВ- Пловдив е спряна експлоатацията на реактор от Инсталация за 
производство на натриев хипохлорид на „Скорпио 46“ ЕООД, гр. Пловдив, с цел преустановяване на 
производството в промишлен мащаб. Спряно е и пускането на пазара на продукцията от дървени 
въглища, произведени от „Карбол“ ЕООД, с. Красново, до извършване на регистрация на дървените 
въглища в Европейската агенция по химикали.  
Най-голям е броят на санкциите за допуснати нарушения при дейности по събиране, съхраняване и 
третиране на отпадъци. РИОСВ-Варна е наложила   имуществени санкции на “Терем КРЗ Флотски 
арсенал” ЕООД  в размер на 10 000 лева за непредставени договори за предаване на отпадъци, на “Лидл-
България ЕООД енд КО” КД в размер на 5 000 лева за неизвършена класификация на отпадък по 
законодателния ред, и на “Серен България” ЕООД, с. Брестовене в размер на 5 000 лева за липса на 
информация по изпълнението на наложена мярка за установен нелегален превоз на отпадъци. С 2 000 
лева е санкционирано „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за неизпълнение на мерки за предотвратяване, 
намаляване или отстраняване на екологичните щети. 
За неправилна експлоатация на депото за битови отпадъци и допуснато запалване в него, на община 
Несебър е наложена имуществена санкция от РИОСВ - Бургас в размер на 10 000 лева. Също за 
обезвреждане на битови отпадъци, което не отговаря на нормативните изисквания, на Общинското депо 
в с. Добрич, общ. Димитровград, е наложена санкция от РИОСВ-Хасково в размер на 3 000 лева. 
За извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без регистрация от РИОСВ - Благоевград 
е наложена глоба в размер на 1 400 лева на физическо лице от град Разлог. С по 1 400 лева са глобени от 
РИОСВ- Бургас и двама жители на село Искра, община Карнобат, за изкупуване на отпадъци от черни и 
цветни метали без разрешително. 
През месеца са почистени 14  нерегламентирани сметища на територията  на РИОСВ -Шумен, а в област 
Враца са закрити и рекултивирани две нерегламентирани сметища. За неизпълнено предписание за 
почистване на нерегламентирано замърсяване със строителни, битови и биоразградими отпадъци от 
коритото на река Санданска Бистрица, на кмета на община Сандански е съставен акт  от  РИОСВ - 
Благоевград. 
За превишение на максималния дебит на отпадъчните газове, изпускани в атмосферата, РИОСВ - София е 
наложила имуществена санкция в размер на 10 000 лева на „Костенец ХХИ“ АД.  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2186
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С три наказателни постановления в размер на 7 000 лева от директора на РИОСВ - Благоевград е 
санкционирано за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на определените норми „Агромах“ ЕООД, 
с. Бело поле. За нарушение на максимално допустимите концентрации на веществата в производствените 
отпадъчни води, изхвърляни в канализационната мрежа със селищна пречиствателна станция, на „КФМ“ 
ООД, гр. Благоевград, е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева .  „Неохим“АД, 
гр.Димитровград е санкциониран от РИОСВ-Хасково с 6 232 лева за изпускане в р. Марица на отпадъчни 
води от отвеждащ колектор, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в 
Комплексното разрешително. 
Акцент в контролната дейност на екоинспекциите през август са и проверките за бедстващи защитени 
видове. Най-много проверки са извършени от РИОСВ - Бургас – 51, от които 8 за мъртви делфини. 
Извършени са 12 проверки по сигнали за атракции с екзотични животни в курортните центрове. При 
акция в Слънчев бряг са отнети три незаконно притежавани маймуни от рода Зелена морска котка, които 
са настанени в Зоопарк - Айтос. Наложените санкции за  излагане на маймуна с цел атракция, без да се 
притежават документи за произход, са общо в размер на 7 000 лева. Още една санкция в размер на 2 000 
лева е наложена на физическо лице за излагане на игуана, без необходимите документи за произход и 
регистрация на екземпляра. Жител на град Кнежа, собственик на папагали от защитени видове  е 
санкциониран с 1 000 лева за липса на регистрация в РИОСВ - Плевен.  
За къмпингуване в Защитена местност „Иракли", което е нарушение на режима на защитената местност, 
от директора на РИОСВ - Бургас е санкционирано физическо лице с глоба в размер на 500 лева. 
Подробна информация е публикувана на интернет страницата на МОСВ, ниво „Контролна дейност”. 
 
Източник:  trud.bg 
 
Заглавие:   Омбудсманът: Съдът да реши скрит данък ли е такса смет 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 

Върховният административен съд (ВАС) да реши окончателно могат ли общините да определят такса 

смет според данъчната оценка на имота, или това е скрит данък. Това поиска омбудсманът 

Константин Пенчев. Той сезира ВАС с искане да излезе с тълкувателно решение за такса смет, което 

ще е задължително за цялата страна.  

Ако съдът каже, че в настоящия вид тя е скрит данък, местната власт в цяла България ще трябва да 

се съобрази и да започне да я изчислява по друг начин. 

Пенчев отдавна се бори срещу определянето на такса смет според размера и мястото на имота, което 

не отчита нито колко души живеят в него, нито колко отпадъци изхвърлят. 

"Ще се боря с него упорито и непрестанно като китайска капка", заяви Пенчев пред "Труд". Битката 

му започна през 2011 г. с такса смет в София. Тогава ВАС не видя нарушение на закона в това, че 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2314606
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столичаните я плащат по данъчна оценка. През юни тази година обаче трима магистрати от ВАС 

излязоха с друго становище за таксата за битови отпадъци в Ловеч. Те отмениха наредбата на 

местния общински съвет с мотив, че той може да я начисли въз основа на данъчна оценка само ако 

не може да определи количеството на изхвърления боклук. Така според Пенчев излиза, че съдът 

позволява едно на Столичната община и друго на тази в Ловеч. 

"Заради важността на проблема и липсата на справедливост разчитам ВАС да се произнесе в 

законовия срок от 3 месеца", каза Пенчев. 
 
Източник:  news.ibox.bg 
 
Заглавие:   Друмев-Димитров: БДЖ наваксва изоставането на ремонтите на локомотиви и вагони 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Директорите на БДЖ „Товарни превози" и „Пътнически превози", Георги Друмев и Димитър 
Димитров, пред news.bg 
Г-н Друмев, наскоро казахте, че БДЖ „Товарни превози" през последните години са свили пазарния си 
дял с 30 процентни пункта. Какви са причините за това и какво може да се направи, за да се подобри 
настоящото положение? 
Причините са основно две. Едната е свързана с това, че са загубени част от нашите клиенти, които бяха в 
миналото - Нефтохим трейд, загубихме и една транзитна верига - Транслеса. 
Друга причина за намаляване на пазарния ни дял е, че основните ни клиенти в резултат на кризата са 
свили своите производства. С 30% са намалели превозите на скрап от черни и цветни метали, също така 
производството на торове е намаляло. В този ред на мисли, намалява съответно и готовата продукция 
на метални и други изделия, където спадът е 26%. Общо спадът е със 17%. 
Въпреки това пазарният дял на БДЖ „Товарни превози" остава най-висок и се задържа над 50% в 
сектора… 
 
Източник:  dariknews.bg 
 
Заглавие:   РИОСВ - Благоевград събра над 7 000 лева от глоби за месец 
 
Линк: 
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Текст: 
 
1 535 проверки на 1 430 обекта а извършили т експертите на 16-те регионални инспекции по околната 
среда и водите през месец август. За отстраняване на нарушения са дадени 747 предписания. Съставени 
са 79 акта, от които 8 за неизпълнени предписания. За увреждане или замърсяване на околната среда над 
допустимите норми са наложени 10 санкции и са издаден 45 наказателни постановления на обща 
стойност 95 100 лева. 
Постъпилите суми в РИОСВ-Благоевград през изминалия месец от наложени санкции са 7 316 лева. 
С три наказателни постановления от директора на РИОСВ- Благоевград са наложени имуществени 
санкции на „Агромах“ в с. Бело поле за неспазване на изискванията на Закона за водите -  изхвърляне на 
отпадни води в нарушение на нормите, определени в Наредба № 7/1986 г. за показатели и норми за 
определяне качеството на течащите повърхностни води, и неспазване на индивидуалните емисионни 
ограничения, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води. Наложените имуществени 
санкции са в размер общо на 7 000 лева, съобщиха от МОСВ. 
За установено нарушение на максимално допустимите концентрации на веществата в производствените 
отпадъчни води, изхвърляни в канализационната мрежа със селищна пречиствателна станция, на „КФМ“ 
ООД -  Благоевград е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева. 
На СД „Мелниклийски-3“ - Благоевград, с обект животновъдно стопанство, е съставен акт по Закона за 
водите за неизпълнение на предписание на екоинспекцията, да бъде преустановено заустването на 
отпадъчни води в река Благоевградска Бистрица, като се прекъсне водовземането на повърхностни води 
и преминаването им през боксовете за отглеждане на животни.  
За извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали, без да е регистрирана по търговския 
закон, от екоинспекцията в областния град е наложено административно наказание глоба в размер на 
1 400 лева по Закона за управление на отпадъците на физическо лице от  Разлог. 
 
Източник:  standartnews.com 
 
Заглавие:   Роми получиха дворни лампи срещу пластмасови бутилки 
 
Линк: 
 

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1147240
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/romi_poluchiha_dvorni_lampi_sreshtu_plastmasovi_butilki-205746.html
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Текст: 
 
Пазарджик. Близо 300 соларни лампи получиха роми, които събраха и предадоха за рециклиране над 
3000 пластмасови бутилки. Акцията е по пилотен проект на сдружение „Зелени инициативи" и се проведе 
днес в центъра на село Априлци, Пазарджишка област по време на традиционния събор. В събирането на 
пластмасови бутилки се включиха основно ромите в селото и околните населени места.  
Всеки, който донесе 10 пластмасови бутилки, получи соларна лампа за двора или градината. Събираха се 
пластмасови бутилки от вода, безалкохолни напитки, бира или олио, от прясно мляко, туби и шишета от 
козметични и санитарни продукти. Задължително беше отпадъците да са изпразнени от съдържанието 
им и смачкани, ако е възможно, за да заемат по-малко място. Те се събираха в чували за разделно 
събиране, предоставени от организацията зо оползотворяване  на отпадъци Екобулпак, която се погрижи 
за извозването и рециклирането на събраните отпадъци. 
 
 


