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Източник: focus-news.net 

Заглавие: Борислав Малинов: С около 45% за 2012 г. и 2013 година са намалели кражбите на метали 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/01/16/1871920/borislav-malinov-s-okolo-45-za-2012-g-i-

2013-godina-sa-namaleli-krazhbite-na-metali.html    

 

Текст: София. По данни на ГД „Криминална полиция”, общо кражбите за 2012 г. и 2013 г. са намалели с 
около 45% . Това каза в интервю за Агенция „Фокус” председателят на Българската асоциация по 
рециклиране (БАР) Борислав Малинов.  
„В момента има над 500 незаконни площадки за рециклиране. Българската асоциация по рециклиране 
(БАР) направи едно изследване, че за 2012 - 2013 година са пуснати сигнали за 18 площадки, а по данни 
на МВР, те са разкрили около 25 за този период. Оказва се, че има 43 незаконни площадки, които са 
хванати, а нали се сещате колко нехванати има. Ние считаме, че се разкриват около 10% общо от 
незаконните площадки. Или се оправят на място по определения начин с органите или не могат да ги 
хванат”, каза Малинов.  
Поради тази причина, БАР счита, че кражбите могат да намалеят с 50%. „Това са официални данни, които 
са на Дирекция „Криминална полиция” изнесе на семинар на Българската асоциация по рециклиране, т.е. 
ние вече сме намалили кражбите с около 45%, което означава, че промените в закона, колкото и да са 
малко, намаляват кражбите на цветни и черни метали”, заяви Малинов.  
БАР и останалите от работната група за промяната в Накзателния кодекс са предложили две допълнения 
и промени в кодекса. „Абсолютно сигурни сме, че ако по този начин, вземайки текстовете в Наказателния 
кодекс, които предлагаме, а те са две (първата е, че кражбите на особено опасни отпадъци, пътни знаци, 
релси , мантинели, капаци на шахти, паметници на културата) ще се наказват по-строго, отколкото 
кражбите на друг вид отпадъци. Втората промяна, която предлагаме в НК е, че който купи отпадък без да 
има разрешение за това ще бъде наказан с лишаване от свобода от 1 до 5 години” , добави Малинов. 

 

Източник: ibox.bg 

Заглавие: МОСВ се заема през 2014-та с чистотата на въздуха ни 
 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_322704543             

 
Текст: Екоминистерството ще работи за по-чист въздух, стана ясно от днешното заседание на 
парламентарната комисия по околна среда. 
Цялото ръководство на МОСВ представи пред ресорната комисия приоритетите на Оперативна програма 
„Околна среда" (ОПОС) за 2014-2020 г., както и приоритетите си за настоящата година. 
В сектор „Води" приоритет на ОПОС за периода 2014-2020 е изграждането на ВиК инфраструктура, 
изграждане на колектори, на канализационни помпени станции, както и на нова канализационна мрежа. 

http://www.focus-news.net/news/2014/01/16/1871920/borislav-malinov-s-okolo-45-za-2012-g-i-2013-godina-sa-namaleli-krazhbite-na-metali.html
http://www.focus-news.net/news/2014/01/16/1871920/borislav-malinov-s-okolo-45-za-2012-g-i-2013-godina-sa-namaleli-krazhbite-na-metali.html
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Освен това акцент е изграждането и рехабилитацията  на водоснабдителните съоръжения. Приоритет е и 
изграждането на станции за мониторинг на водите.  
В сектор „Отпадъци" цел на ОПОС е оптимизирането на системите за събиране и транспортиране на 
битови отпадъци. Предвижда се да се финансира съоръжение за третиране на опасни отпадъци в 
страната. 
Продължават и през следващия програмен период приоритетите по Натура 2000. 
Много се надявам, че това ще бъде първата одобрена програма, изтъкна пред депутатите министър 
Искра Михайлова. Вървим убедително напред, изрази задоволството си тя. Има готови 26 проекта, с 
които новата програма може да започне.  
Стана ясно, че има възможности до 2016-та да приключим с реформата във ВиК сектора, ползвайки 
европейските средства. Това е доста сериозно предизвикателство, смята министър Михайлова. 
Представени бяха и приоритетите на ведомството за 2014-та. Един от тях е чистият въздух. Ще се 
подпомагат общините при актуализиране на програми за чистота на атмосферния въздух. 
Една от основните причини за мръсния въздух, оказва се, са некачествените въглища, които използваме. 
Затова и екоминистерството ще подготви специална нормативна уредба. 
Управлението на отпадъците също остава сред акцентите в работата на МОСВ през 2014-та.  
Нов закон за водите, предвиждат още от ековедомството, както и промени в законовата и подзаконовата 
нормативна база по отношение изменението на климата. 
 

Източник: focus-radio.net 

Заглавие: Задържани са двама мъже хванати да крадат метали в землището на язовир "Крояч" 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=720336%AE=1              

 

Текст: Разград. Двама мъже от село Ясеновец са задържани за 24 часа в РУП-Лозница. Около 18.30 часа 

на 15 януари 49-годишният С.С. и 40-годишният С.Р. били хванати да крадат до фургон в землището на 

язовир «Крояч». В лек автомобил "Форд" мъжете товарели метални предмети с тегло около 400 кг. 

Откраднатото е собственост на 23-годишен мъж от град Лозница. По случая е образувано бързо 

производство по чл.195, ал.1, т.4 във връзка с чл.20, ал.2 от НК. 

 

Източник: greentech.bg 

Заглавие: Закриват депото за отпадъци в Братово 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/49077             

 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=720336%AE=1
http://www.greentech.bg/archives/49077
http://www.greentech.bg/archives/49077
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Текст: Закриване на депото в Братово, Бургаско, ще се разглежда на престоящата в края на месеца 
общинска сесия. За целта Бургас трябва да кандидатства за получаване на безвъзмездна помощ за 
реализация на проект по закриването и рекултивацията на депото. Общата стойност на проекта е 6 млн. 
лв. без ДДС.  За закриването има решение от 27 август 2013 г, припомня „Бургас днес и утре“. Ще бъде 
отпусната 100% безвъзмездна финансова помощ в Сектор Управление на отпадъците, която е за 
рекултивация на стари общински депа.  Проектът включва изпълнението на поредица задължителни 
дейности, сред които демонтаж на изградените постоянни съоръжения; запечатване с изолиращ екран, 
защитен слой, дренажна система и рекултивиращ слой; инсталация за оползотворяване на биогаз като 
цялостна система, в т.ч. газови кладенци, тръбопроводи, събирателни колектори. Към проекта е изготвен 
и план за мониторинг и следексплоатационни грижи за депото.  Общинското депо за твърди битови и 
неопасни отпадъци “Братово” е първото в страната, изградено по проект в периода 1976-1981 г. и 
отговаря на всички тогавашни изисквания към такъв вид съоръжения. Депото е в експлоатация от 1982 г., 
намира се в землището на с. Полски извор, Община Камено, на около 2 км южно от с. Братово. Площта на 
депото е 120 дка, като фактически заетата площ на отпадъчното тяло е 110 дка; производственият 
капацитет е 290 тона/24 часа, а полезният обем възлиза на над 3,6 млн.м3. Към момента дълбочината на 
слоя отпадъци е изграден до кота 43 м.  Компетентният орган – РИОСВ Бургас, е издал решение на 
14.09.2005 г., съгласно което крайният срок на експлоатация на депото е до въвеждане в експлоатация на 
Регионалното депо. 

 

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Община Ямбол спечели дело за депо за отпадъци във ВАС 

След решението градът ще има съвременно ссметище, отговарящо на европейските изисквания 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/244794                 

 
 

Текст: Върховният административен съд излезе с окончателно решение в полза на община Ямбол и 
проекта за регионално депо за неопасни отпадъци. С произнасянето си петчленен състав на ВАС отхвърли 
жалбата на Сдружение „Движение с екологична насоченост”, с която се блокираше стартирането на 
проекта.   „Това беше справедливото решение, което очаквахме и бяхме убедени, че ще се случи. 
Формалният опит на тази псевдо- екологична организация да провали строителството на новото депо в 
крайна сметка срещна аргументите на върховните съдии”, коментира кметът на Ямбол Георги Славов.  
Решението на ВАС е категорично – няма и не е имало необходимост да се прави ОВОС (Оценка за 
въздействието върху околната среда) за елементите на техническата инфраструктура, тъй като те не 
съставляват нов етап от строителството на депото.  
Става дума за охранителен канал, трасе на канализация от стопански двор, трасе на система за движение 
на инфилтрата, трасе на подземен ел. кабел. Освен това, линейните съоръжения не попадат в никаква 
защитена зона, следователно не съществува вероятност от пряко унищожаване или увреждане на 
природни местообитания, популации и др., се изтъква още в мотивите на съда. 
Сега, до реалния старт на строителството на депото, остава да се минат няколко съгласувателни 
процедури, които са почти изцяло в компетенциите на Министерство на земеделието и храните, на 
Областна администрация – Ямбол и на община Тунджа. 

http://www.blitz.bg/news/article/244794
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Източник: bgsever.info 
 
Заглавие: Глоба, ако вземеш разделно събрани отпадъци 

Линк: http://bgsever.info/news/2014/01/16/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-

%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/          

  

Текст: Да се въведе глоба на лицата, които вземат разделно събраните отпадъци и ги превозват с каруци, 
велосипеди и колички, без да имат разрешително за това, предлага община Плевен. Става въпрос за 
отпадъците, поставени  в тройката разноцветни специализирани контейнери. Глобата за физически лица 
да е от 500 до 1500 лева, а за юридически – от 700 до 2 000 лева. При повторност глобата да е 1000 – 3000 
лв. за физически лица и 1400 – 4000 лева за едноличен търговец или юридическо лице. Това предлага 
община Плевен в проект за изменение на Наредба 27 за разделното събиране на отпадъците. Последната 
дума има Общински съвет – Плевен, който ще приеме или отхвърли предложението.  Намерението за 
промените в наредбата е следствие на проведена среща между община Плевен, “Екопак България” АД, 
ОД МВР – Плевен и “Астон сервиз” ЕООД. Целта е да се преустанови изземването на разделно събраните 
отпадъци и предаването им на нерегламентирани пунктове, пише в мотивите. 
  

Източник: www.focus-news.net 
 
Заглавие: Зам.-кметът на Велинград Исмет Бабучи: За нерегламентираните сметища и препълнени 

контейнери са най-честите жалби от жителите на града 

Линк:  http://www.focus-news.net/news/2014/01/16/1871804/zam-kmetat-na-velingrad-ismet-babuchi-za-

nereglamentiranite-smetishta-i-prepalneni-konteyneri-sa-nay-chestite-zhalbi-ot-zhitelite-na-grada.html          

  

Текст: Велинград. Най-често молбите и жалбите, постъпвали от граждани в отдел Екология в Община 
Велинград, са за нерегламентирани сметища или препълнени контейнери за боклук, каза за Радио 
„Фокус” – Пазарджик Исмет Бабучи, зам.-кмет на Община Велинград. „Другите жалби се отнасят за 
счупени съдове за изхвърляне на боклука, за нередовно посещение на камионите за сметосъбиране или 
за бездомни кучета. През последните години, благодарение на кампаниите за разделно сметосъбиране, 
гражданите на курорта успяха да се научат да събират и изхвърлят разделно”, каза Бабучи. „Екопатрулите 
също правят чести посещения в кварталите и особено на ромските квартали, където дават указания за 
нерегламентираното изхвърляне на боклука”, каза Бабучи. 

 

http://bgsever.info/news/2014/01/16/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
http://bgsever.info/news/2014/01/16/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
http://bgsever.info/news/2014/01/16/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
http://bgsever.info/news/2014/01/16/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
http://bgsever.info/news/2014/01/16/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
http://bgsever.info/news/2014/01/16/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

Източник: blitz.bg 
 
Заглавие: НФСБ и Бинев пишат до ЕК за незаконно сметище 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/244910           

  

Текст: От партия НФСБ и Слави Бинев се жалват с писмо за незаконно сметище до село Баня. Те са 
изпратили писмо до Европейската комисия, в което настояват за неотложно взимане на мерки. 
Проблемът с изграждането на сметища в България, вредящи на околната среда и живота на десетки 
хиляди хора и нарушаването на европейското законодателство не за първи път попада в полезрението на 
Слави Бинев, който нееднократно е сезирал ЕК за проблемите с депата в Джерман и Ямбол. 
”Колегите ми, най-вече тези от Гърция, са много разтревожени, защото този проект ще навреди и на 
тяхната страна. Ето защо подготвихме писма и запитвания не само към Европейската комисия, но и към 
всички европейски институции”, пише Бинев.  
”Има проект за изграждане на ново депо за отпадъци в Югозападна България, до село Баня, на по-малко 
от 1 км от къщите на хората. За целта ще се изсекат декари вековна гора в туристически регион, известен 
с минералните си извори. Тези извори ще бъдат замърсени от това депо. Замърсена ще бъде и приток на 
река Места, която е основна за големи градове в България и съседна Гърция”, пише Бинев в сигнала си до 
Комисията и алармира, че изграждането на това депо е предшествано от множество закононарушения, 
като например това, че в ОВОС липсва задължителната оценка от РЗИ, както и липсата на обществено 
обсъждане за няколко общински имота, а депото ще бъде върху много повече имоти, вкл. частни. 
Бинев отправи искане към Комисията за неотложна реакция, основавайки се на притесненията на хората 
и нарушението не само на българските закони, но и на европейски правни актове: “ Това сметище само 
ще навреди на хората и природата, в дълбок разрез със закона е и очаквам Вашето съдействие да 
помогнем на гражданите в България и Гърция. Има данни за нарушения на Директиви78/659/ЕЕС, 
1999/31/ЕО; 2000/60/ЕС 2008/1/ЕО; 2011/92/ЕС. Това е поредното проблемно сметище в България след 
тези в Джерман и Ямбол, криещо опасности за живота на хората и е в дълбок разрез с европейските 
закони.“ 

http://www.blitz.bg/news/article/244910

