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Източник: МОСВ 

Заглавие: РИОСВ-Варна ще окаже съдействие при възникване на аварийна ситуация и за изпълнение на 

предприетите мерки на територията на „Полимери“  

Екоинспекцията ще съдейства при класификацията на негодните за употреба химически вещества 

и смеси на площадката на предприятието 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2364    

 

Текст: Експерти от РИОСВ – Варна са участвали в заседание на  7 януари на Щаба за изпълнение на Плана 
за защита при бедствия и аварии под председателството на кмета на община Девня. На срещата са 
разгледани въпроси, свързани с извършените до момента мероприятия по изпълнение на “Плана за 
действие” по отношение на съхраняваните на територията на “Полимери” АД продукти, отпадъци и 
наличните химични вещества и смеси. 
 РИОСВ-Варна, като контролен орган в рамките на своите компетенции е предприела до момента 
следните действия във връзка с констатирани неизпълнения на предписани превантивни мерки за 
предотвратяване и отстраняване  на екологични щети на Полимери АД :  
• Наложена е имуществена санкция в размер на 5 732 960 лв. за неизпълнение на Заповед № 
53/15.03.2013 г. на РИОСВ – Варна за осигуряване на екологосъобразно третиране, чрез крайно 
оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 07 01 07* Халогенирани остатъци от 
дестилация и остатъци от реакция (тежки фракции).  
• Съставен е акт за установяване на административно нарушение за неизпълнение на дадено 
предписание за извеждане на наличното количество от дихлоретан, намиращо се в инсталацията за 
производство на „Дихлоретан” и съхранението му в надежден съд. РИОСВ-Варна е в процедура по 
налагане на имуществена санкция на “Полимери Инвест” АД, гр. Девня, в размер на 15 000 лв.   
• Предстои сезиране на Районна Прокуратура – Девня по отношение на намиращите се на площадката 
хлорфлуорвъглеводороди (фреон 12) и азбест. 
 Заповедта на кмета на община Девня за частично бедствено положение , което влиза в сила от 
09.01.2014 г. е за предприемане на необходимите действия по предотвратяване възникването на 
аварийна ситуация и осигуряване на безопасността на работещите на територията на предприятието и 
живущите в региона.   
РИОСВ-Варна ще окаже съдействие за осъществяване на емисионен контрол по компоненти при 
евентуално възникване на аварийна ситуация и необходимите мерки за предотвратяване и отстраняване 
на последиците от нея в изпълнение на заповедта на кмета на община Девня,  
РИОСВ-Варна ще съдейства и при класификацията на негодните за употреба химически вещества и смеси, 
намиращи се на площадката на “Полимери” АД, гр. Девня и предназначени за лабораторни цели, както и 
указания за реда за последващото им третиране по Закона за управление на отпадъците.  
Към настоящия момент не са отчетени завишени стойности на показатели, отчитащи замърсяване на 
компонентите на околната среда. 
 

Източник: economic.bg 
 
Заглавие: Предлагат 10 г. затвор за кражба на кабели 
Според асоциацията по рециклиране, ако се приеме подобен текст в НК, кражбите на метали ще 
намалеят наполовина 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2364
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Линк: http://economic.bg/news/27224/1/1/Predlagat-10-g-zatvor-za-krajba-na-kabeli.html   
  

 

Текст:  Да се увеличат санкциите в Наказателния кодекс (НК), предвидени за незаконното приемане или 
съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, без да се притежава необходимото разрешение за 
тази дейност по закон, и нарушителите да се наказват с лишаване от свобода от 1 до 5 години. Това са 
част от предложенията, които са представени от Българската асоциация по рециклиране (БАР) за 
обсъждане в рамките на създадената през миналата година при Министерство на правосъдието работна 
група за подготовка на проект на нов Наказателен кодекс, съобщават от БАР. 
Асоциацията също предлага с лишаване от свобода от 1 до 10 години да бъдат наказвани виновните за 
кражба на кабели, електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, 
елементи на електрически уредби на електропреносната или електроразпределителната мрежа, 
елементи или части от подвижния железопътен състав, железния път или пристанищни съоръжения, 
включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации 
към тях, всякакви елементи или части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални 
капаци от шахти, части от уличното осветление или от воднонапоителни системи и съоръжения, както и 
на металосъдържащи паметници на културата, металосъдържащи културни ценности или части или 
елементи от тях. Кражбата на изброените по-горе вещи засяга в много голяма степен обществения 
интерес, тъй като може да доведе до опасност за живота и здравето на хората, до причиняване на 
имуществени и неимуществени вреди на голям кръг от лица. 
Направените предложения са плод на работата на експертна работна група, инициирана от Българска 
асоциация по рециклиране (БАР), с участието на  представители на МВР, ГД „Национална полиция”, 
МОСВ, ИАОС, Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), НЕК, НКЖИ, БТК.  
Причината, налагаща направените предложения, е желанието на законните фирми в бранша да въведат 
ред и да се борят с непрекъснато увеличаващият се брой на незаконни площадки и разрастващия се „сив” 
сектор. През 2012 г. броя на площадките за скрап в страната е бил 2 372, а през 2013 г., прилагайки 
изискванията на Закона за управление на отпадъците, техният брой е 889. 
Наблюденията на БАР са, че над 1000 са незаконните площадки. Те работят незаконно по три начина - 
като автоморга, чрез разрешение само за пластмаса и хартия (където не се изисква банкова гаранция) или 
без никакво разрешение - абсолютно нелегално. 
Според експерти по темата с приемането на направените от БАР предложения и тяхното отразяване в НК 
кражбите на метали и металосъдържащи вещи ще намалеят с около 50%. 
За съжалениe нито едно от експертните предложения не е отразено в представения за обществено 
обсъждане в края на месец декември 2013 г. проект на нов НК. 

 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Заловиха крадци на метали 

 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1199318   
 

 

http://economic.bg/news/27224/1/1/Predlagat-10-g-zatvor-za-krajba-na-kabeli.html
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1199318
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Текст: Двама мъже, крали метали от помпена станция са били задържани, съобщават от ОД на МВР-
Шумен.  Те били заловени, след като на 8 -ми януари по обяд в землището на село Царев брод 
полицейски служители извършили проверка на лек автомобил „Ауди", с прикачено към него ремарке. В 
него полицаите открили 7 броя метални винкели и 2 броя огънати метални пластини. Автомобила, в 
който са открити металите бил управляван от 35-годишен мъж, а с него пътувал друг мъж на 34 години и 
двамата от Плиска. При проведените мероприятия е изяснено, че металите, открити в колата са отнети от 
нефункциониращи помпена станция и съоръжения за напояване, намиращи се в землището на село 
Царев борд. Двамата мъже са задържани за 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство. 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Над 400 кг опасни отпадъци са събрани и обезвредени в Пещера през последните месеци 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/01/09/1868670/nad-400-kg-opasni-otpadatsi-sa-sabrani-i-

obezvredeni-v-peshtera-prez-poslednite-mesetsi.html          

 
 

Текст: Пещера. Опасните отпадъци в Община Пещера се събират посредством договори с организации за 
оползотворяване на отпадъци, като за целта са сключени договори с дружества за оползотворяване на 
отпадъци от батерии, както и на отпадъци от електронно и електрическо оборудване, които съдържат 
опасни вещества и също не трябва да се депонират на депата за битови отпадъци. Това каза за Радио 
„Фокус” – Пазарджик Валентина Недялкова, еколог в общината. Двете организации са предоставили 
съответно контейнери, които са разположени в училища, административни сгради и учреждения в 
Пещера. „Има сключен договор и с организация за оползотворяване на излезли от употреба гуми, която е 
предоставила два контейнера, разположени до места, на които а се извършва смяна на автомобилни 
гуми. Договорите ни са от 2010 година, за този период насам се увеличава количеството на събраните 
опасни отпадъци в тези контейнери, което показва, че хората се ориентират към такъв тип събиране на 
отпадъци”, коментира екологът. Тя добави, че според процедурата обезвреждането на събраното е 
задължение на съответните организации, които редовно подават отчети до общината за извършените от 
тях дейности. „За второто полугодие на 2013 година данните показват, че са събрани 442 кг. отпадъци от 
електронно и електрическо оборудване, а количеството събрани негодни батерии възлиза на 15 
килограма. Все още няма справка за събраните през периода гуми”, уточни Недялкова. 

 

Източник: news.data.bg 

Заглавие: В Кюстендилско са депонирани 30 000 тона отпадъци през миналата година  

Линк: http://news.data.bg/2/bulgaria/546604/%D0%B2-

%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-

%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-

30-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-

%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0       

http://www.focus-news.net/news/2014/01/09/1868670/nad-400-kg-opasni-otpadatsi-sa-sabrani-i-obezvredeni-v-peshtera-prez-poslednite-mesetsi.html
http://www.focus-news.net/news/2014/01/09/1868670/nad-400-kg-opasni-otpadatsi-sa-sabrani-i-obezvredeni-v-peshtera-prez-poslednite-mesetsi.html
http://news.data.bg/2/bulgaria/546604/%D0%B2-%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-30-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/546604/%D0%B2-%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-30-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/546604/%D0%B2-%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-30-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/546604/%D0%B2-%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-30-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/546604/%D0%B2-%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-30-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/546604/%D0%B2-%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-30-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://news.data.bg/2/bulgaria/546604/%D0%B2-%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-30-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Текст: Общинският съвет на Кюстендил ще разгледа докладна записка на главния еколог Ирина Велоква, 
от която е видно, че в общината са депонирани 30 000 тона отпадъци през 2013 г., информира БНР. Това е 
почти толкова, колкото са събраните и депонирани отпадъци през предходната 2012-та година. Според 
статистиката населението на общината намалява с около 1000 души на година и към 31 декември 2013 
година за града, то е към 45 000, а за общината -малко над 60 000 диши. Към 2000 семейства се отопляват 
на газ. Въпреки това, отделяният боклук не намалява, което е трудно обяснимо, отбеляза главният еколог 
Ирина Велкова. 1 620 000 лева приблизително са били разходите на общинското предприятие "Чистота" 
за миналата година. Това става ясно от докладна записка, постъпила за разглеждане в Общинския съвет. 
Най-много пари са разходвани за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
до други инсталации или съоръжения. За тяхното обезвреждане сумата е 975 500 лева, което прави към 
18 лв. на жител. През 2014 година таксата смет за гражданите остава непроменена 1.4 промила. 
 

Източник: radioshumen.bnr.bg 

Заглавие: Четири фирми искат да изградят съоръжение обработка на битовите отпадъци в Разград  

Линк: http://radioshumen.bnr.bg/News/Razgrad/Pages/Chetiri-firmi-sa-proqvili-interes-za-izgrajdane-na-

suorujenie-obrabotka-na-bitovite-otpaduci-v-Razgrad.aspx        

 
 

Текст: Четири фирми са проявили интерес до този момент към заявената оферта от Община Разград за 

изграждане на съоръжение за предварителна дълбочинна обработка на битовите отпадъци на 

регионалното сметище. Инвестиционната инициатива е по реда на публично-частното партньорство и 

трябва да се реализира в рамките на тази година, за да гарантира удължаване на живота на регионалното 

депо и да освободи общината от непрекъснато растящата такса за тон битови отпадъци, заяви кметът на 

Разград Денчо Бояджиев. Ако това не се случи, през 2020 година тон боклук ще струва 100 лв., а 

финансовата тежест за гражданите ще стане непосилна. 

 

Източник: dunavmost.bg 

Заглавие: Сметища никнат по централните зони в Русе 

Линк: http://www.dunavmost.bg/news-ruse/item/2110-smetishta-niknat-po-tzentralnite-zoni-v-ruse.html         
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Текст: За непочистени места по централните зони в Русе, превърнали в истински сметища, сигнализираха 
русенци, научихме от Русе нюз.  Освен за подлезите в района на ЖП и автогарата, които вече отдавна 
изпълняват повече ролята на „обществени тоалетни“, сигнали за нелицеприятни сметища получихме още 
за района около Сарайския мост, който тъне в мизерия, за останки от сграда намираща се на улица 
„Николаевска” №62, която според очевидци от години е в това състояние, а през лятото оттам се разнасят 
всякакви миризми, за стара постройка срещу Арменския дом в района на Корабното училище и др.  С 
времето те са се превърнали в места, където хората си изхвърлят боклуците.  Всички сигнали са подадени 
към общинската администрация. Дирекция „Екология и транспорт” към Община Русе уверява, че е 
извършена проверка по тях. Терените, които са общински, ще бъдат почистени още днес. Що се касае до 
тези, които са частна собственост, ще бъдат изготвени констативни протоколи и изпратени предписания 
със срок до собствениците юридически или физически лица, за да бъдат взети мерки. Ако такива не бъдат 
взети, ще бъдат наложени предвидените в общинските наредби санкции.  Ако попаднете на други 
замърсени терени можете да сигнализирате на дежурния телефон 112, на електронните пощи на отдел 
„Екология“ и на кмета на общината. От там обещават, че ще реагират незабавно. 

 

Източник: europe.actualno.com 

Заглавие: В Италия арестуваха управителя на най-голямото сметище в Европа 

 

Линк:  http://europe.actualno.com/V-Italija-arestuvaha-upravitelja-na-naj-goljamoto-smetishte-v-Evropa-

news_11343.html         

 
 

Текст: Италианската полиция е поставила под домашен арест собственика на най-голямото сметище в 
Европа извън Рим. Шестима други, включително бивш областен управител, също са задържани като 
част от разследване за незаконни действия при третирането на отпадъците, предаде БГНЕС. 
Манлио Церони, наричан "Краля на боклука", управлява сметището Малагрота с площ 250 хектара в 
покрайнините на италианската столица, където законите за опазване на природната среда се 
пренебрегват с години. 
Сметището Малагрота трябваше да бъде затворено през 2007 година съгласно европейските закони за 
отваряне на сметища, но местните власти няколкократно отлагаха това. Сметището бе окончателно 
затворено през октомври миналата година. 
Церони притежава редица предприятия за отпадъци, а италианските медии съобщават, че годишният 
му оборот е повече от 1 милиард евро. 
През последните години Италия имаше доста проблеми с отпадъците, особено в Неапол. Там се стигна 
до стачки на служителите по чистота, а в медиите на Ботуша се появиха материали относно това как 
Камората се възползва от бизнеса с боклука. 
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