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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова: Решението на ЕК за завеждане на иск срещу България е сигнал, 
че направеното не е достатъчно  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2387 

 
Текст: Изпълняват се 19 проекта за депа, по които договори се сключиха в последните месеци 
Екипът на МОСВ приема стъпката на ЕК като ясен сигнал, че направеното дотук не е достатъчно, изискват 
се повече усилия и ще работим в тази посока. Това коментира министърът на околната среда и водите 
Искра Михайлова днес на извънреден брифинг по повод обявеното днес решение на ЕК да внесе иск в 
Съда на европейската общност срещу България, тъй като изразява загриженост за управлението на 
отпадъците и здравето на българските граждани. 
 Екоминистърът каза, че тази наказателна процедура датира от 2012 г., и тя е в резултат на това, че 
България не закрива депа, които не отговарят на изискванията на общността, а e била задължена да го 
направи до края на 2009 г. Към началото на наказателната процедура през 2012 г. тези депа са над 130, 
към момента са 113 несъответстващи на изискванията, но са в експлоатация. 
 Министър Михайлова посочи,  че проблемът е сериозен, защото до построяването на новите депа, няма 
къде да се депонират отпадъците. „Проблемът с отпадъците не е от вчера и е много сериозен. Един от 
инструментите, с които България е могла през последните години да реши проблема с депата е ОП 
„Околна среда“, по която има специална ос 2 „Управление на отпадъците“ и основен приоритет в тази ос 
е изграждане на нови депа, които да отговарят на изискванията и съответно закриване и рекултивация на 
старите депа“, отбеляза министър Михайлова. 
 Към днешна дата изградените депа  по ОПОС  са  2  - в София и в  Ботевград. В изпълнение са 19 проекта 
за депа,  по които договори за изпълнение се сключиха в последните месеци. Последният договор  за 
изграждане на такова депо е от миналата седмица  за  Велико Търново и Горна Оряховица.  
 „Знаем, че трябва в най-спешни срокове да преодоляваме закъснение, което е натрупано с години. За 
съжаление за 7 месеца не можем да преодолеем такова закъснение, но правим максималното“, каза 
министър Михайлова. Тя припомни, че  по оперативната програма се финансира още един проект, който 
се изпълнява от ПУДООС и е за закриването и рекултивацията на депата, които не отговарят на 
изискванията. Този проект първоначално е на стойност 97 млн. лв., "но направихме опит и разчитаме, че 
ще получим одобрение, бюджетът на проекта да бъде увеличен и да стигне до 165 млн. лв., така че да се 
увеличи и броя на депата, които ще бъдат рекултивирани, за да можем да изпълним изискванията към 
тези депа." 
 Министър Михайлова  посочи, че ще бъдат положени максимални усилия за изпълнение в най-съкратени 
срокове на 19-те проекта по Оперативна програма „Околна среда“  и че трябва да има много добра 
координация с Националното сдружение на общините за приоритизиране управлението на отпадъците и 
инвестиране на усилия, както на държавата, така и на местните власти, за да се преодолее този проблем.  
 „Управлението на отпадъците в България е проблем, не само защото сме пред наказателна процедура, 
но преди всичко засяга българските граждани, когато съществуват стари депа, които не се контролират и 
не отговарят на изискванията. Екипът на МОСВ приема стъпката на ЕК като част от съвместната ни работа 
и ясен сигнал към страната ни, че това, което е направено е недостатъчно и се изискват по-големи усилия. 
Ние разбираме и приемаме тази стъпка и ще работим в тази посока.“, каза в заключение министър 
Михайлова. 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2387
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Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Бивш зам.-екоминистър иска оставката на наследника си заради незаконните сметища 

Линк: http://www.mediapool.bg/bivsh-zam-ekoministar-iska-ostavkata-na-naslednika-si-zaradi-

nezakonnite-smetishta-news215975.html            

 

Текст: Бившият заместник-министър на околната среда и водите от правителството на ГЕРБ Ивелина 
Василев поиска оставката на сегашния ресорен зам.-министър Чавдар Георгиев и на цялото политическо 
ръководство на ведомството заради обявеното в четвъртък намерение на Европейската комисия да даде 
България на съд заради лошото управление на отпадъците и по-специално заради 113 незаконни 
сметища. 
За пореден път се доказва липсата на доверие от страна на ЕК към това правителство и по-специално в 
сферата на околната среда, коментира пред журналисти в кулоарите на парламента Василева, която в 
момента е депутат. 
Тя припомни, че за по-малко от година вече имаме две дела в Европейския съд, които са стартирали по 
време на Тройната коалиция. Това става, когато природозащитните организации и хората са 
изключително притеснени относно това, което се случва в Странджа, допълни народният представител. 
Василева прогнозира поредица от други наказателни процедури, "причинени от същите тези лица, които 
бяха на власт по време на Тройната коалиция". Тя припомни, че Чавдар Георгиев беше зам.-министър 
на  колоната среда и водите и по време на кабинета "Станишев". Той беше този, заради когото започна 
наказателната процедура за общия устройствен план в Царево, беше този, който през средата на 2009 г. 
не знаеше изобщо какво да прави, когато приключи срокът по Директива за отпадъците, коментира 
депутатът от ГЕРБ. 
Ще предизвикаме парламентарен контрол и изслушване на министерството, за да видим как ще се 
справи с всички образувани наказателни процедури от страна на Брюксел заради неспазване на 
европейското екологично законодателство. 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Михайлова: Грозят ни сериозни санкции заради неизградените депа 
Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/mihaylova_grozyat_ni_seriozni_sanktsii_zaradi_neizgradenite_depa-223164.html           

 

Текст:  Стара Загора. Ако България бъде осъдена заради неизградени депа за битови отпадъци, само 
първоначалната санкция е 500 млн. евро, а след това се налагат немалки санкции за всеки ден докато 
удовлетворим претенциите на Еврокомисията. Това призна министърът на околната среда и водите Искра 
Михайлова в петък след срещата със староагоркия бизнес. 

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/mihaylova_grozyat_ni_seriozni_sanktsii_zaradi_neizgradenite_depa-223164.html
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/mihaylova_grozyat_ni_seriozni_sanktsii_zaradi_neizgradenite_depa-223164.html
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Тя припомни, че в момента според оценката на ЕК у нас функционират 113 регионални депа за битови 
отпадъци, който не отговарят на изисквания. За изминалия програмен период България е изградиба само 
две модерни депа. В момента имало договори за още 19 дапа и единствения ни шанс да отървем 
санкцииите бил да ги изградим до края на тази или началото на идната гозина. Другите две мерки били 
да бъдат реновирани някои от закритите вече сметища и общините рязко да намалята обема на битовите 
отпадъци. 
Мнистър Михайлова съобщи още, че е разпоредила проверка за ценза на новоназаначената щефка на 
старозагорската РИОСВ Мария Христвоа. Сигналът за валидността на нейната диплома за висше 
образование се проверявал от инспектората на министерството и ако бъдело констатирано нарушение 
решението за назначението и щяло да бъде ревизирано. Екоминистърът увери, че конкурсът за подбор на 
новите регионални директори бил максимално прозрачен и обективен. 

 

Източник: dobrichmedia.com 

Заглавие: Природозащитни: Рециклирането на отпадъци е решението за незаконните сметища 

Еколозите искат справедлива такса смет, съобразена с количеството изхвърлени боклуци 

Линк: http://www.dobrichmedia.com/news/balgariia_13/prirodozashtitni-retcikliraneto-na-otpadatci-e-

reshenieto-za-nezakonnite-smetishta_5605.html                      

 
Текст: Макар и с голямо закъснение, инциативата на комисаря по околна среда Янез Поточник за 
завеждане на съдебно дело срещу България заради множеството незаконни сметища, които са все още в 
експлоатация, категорично показва спешната необходимост за дълбока промяна на политиките и 
действията на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и местните власти по отношение на 
управлението на отпадъците. Това заявяват от екологичното сдружение на природозащитни организации 
„За Земята”. От там припомнят за десетките случаи на тлеещи и горящи сметища в цялата страна. Това е 
само най-видимата част от проблема. Освен замърсяване на въздуха с опасни вещества като диоксини и 
фурани, за които дори няма измервателна апаратура в България, сметищата причиняват замърсяват на 
почвите и водите, което неизбежно се отразява на здравето на живеещите наблизо хора. За съжаление, 
незаконните сметища са нормата за управление на отпадъците в България. Статистиката сочи, че в 
страната ни се рециклират едва 3% от битовите отпадъци, а останалите се трупат предимно в сметища, 
които не отговарят на европейските изисквания за безопасно дългосрочно съхранение.  
Плановете на МОСВ за изграждане на 23 големи регионални санитарни депа не са осъществени към 
момента предимно поради избор на неподходящи площадки и предоставяне на недостоверна 
информация относно въздействията върху околната среда. Тези фактори, заедно с опорочени процедури 
по информиране и участие на засегнатото население, дават повод за протести, жалби и съдебни дела от 
страна на местните жители в много от нарочените за депа места, казват природозащитниците. Сред 
посочените от тях примери е и добричкото село Стожер. Така еколозите изпадат в противоречие – от една 
страна не искат старите сметища, от друга смятат новите за опасни... Според тях е неразумно съсипването 
на плодородна земя с цел складиране на отпадъци. Това било скъпо отлагане на един проблем, чието 
истинско решение е отдавна известно. 
Екологично сдружение „За Земята” призовава МОСВ и всички общини да пренасочат вниманието, 
усилията и наличните средства към насърчаване на повторната употреба, рециклирането, 
компостирането и предотвратяването на отпадъците, за да намалят количеството неоползотворими 

http://www.dobrichmedia.com/news/balgariia_13/prirodozashtitni-retcikliraneto-na-otpadatci-e-reshenieto-za-nezakonnite-smetishta_5605.html
http://www.dobrichmedia.com/news/balgariia_13/prirodozashtitni-retcikliraneto-na-otpadatci-e-reshenieto-za-nezakonnite-smetishta_5605.html
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отпадъци, предназначени за депониране. Опитът на множество европейски общини, следващи подхода 
„Нулеви отпадъци” сочи, че въвеждането на сметосъбиране от врата на врата, вместо сегашния модел с 
общодостъпните „анонимни“ улични контейнери, спомага за свиване на количеството отпадъци за 
депониране с две трети. Това означава, че в момента българските домакинства изхвърлят около 70-80% 
ценни суровини, годни за рециклиране и компостиране. Те заплащат за това разхищение чрез такса 
„Битови отпадъци“, която към момента никъде в страната не се определя от количеството, което се 
изхвърля.  
Въвеждането на справедлива такса, съобразена с количеството изхвърлен боклук е от първостепенна 
важност за повишаване нивата на рециклиране и компостиране, повторна употреба и предотвратяване на 
трупането на вредни отпадъци. Всеки човек има роля в изпълнението на тези цели – колкото по-малко 
отпадъци изхвърляме, толкова по-малко ще са сметищата, а околната среда ще е по-чиста, убедени са 
природозащитниците 
 

Източник: rodopi24.blogspot.com 

Заглавие: В Момчилград раздават чували за разделно събиране, пестят от отпадъци 

Линк: http://rodopi24.blogspot.com/2014/01/blog-post_2307.html                 

  

Текст: Разяснителната кампания за въвеждане на разделно събиране на отпадъци се проведе в 
Момчилград в продължение на месец в най-многолюдния квартал „11". Общинска администрация 
организира редица срещи с граждани. Разделното събиране е една от мерките за въздействие върху 
увеличението на отчисленията, които плащат общините за депониран отпадък. 
Припомняме, че през 2011 година държавата въведе икономически инструменти за намаляване на 
отпадъците за депониране. Увеличението на таксата за отчисления цели да мотивира общините да 
преработват боклука и да депонират по-малко. Както е известно, през тази година общините плащат 22 
лв. за всеки депониран тон отпадък, което е със 7 лв. повече спрямо миналата година. 
С въвеждането на разделно събиране домакинствата ще разделят отпадъците на сухи и мокри. Ще им 
бъдат раздадени безплатни чували от общината, в които ще се изхвърля сухия отпадък. Към него се 
причисляват стъкло, хартия, пластмаса, картон и всички битови отпадъци, които трудно се разграждат в 
природата. Община Момчилград ще осигури и постави специализирани кофи за съхранение на сухия 
отпадък, извозван през определен ден от седмицата. В сегашните контейнери ще се изхвърля единствено 
мокрия отпадък, към който спадат хранителни и растителни отпадъци. Разделното събиране ще обхване 
входове и блокове в общинския център, регистрирани по Закона за етажна собственост. 
С разделното сметосъбиране община Момчилград цели да намали количеството на депонирани битови 
отпадъци, извозвано за депото в Кърджали. За 2012 година депонираният отпадък е 6 000 тона, а за тази 
година – 4 500 тона. Намеренията на местната власт са до 2020 година количеството на депониран 
отпадък да се смъкне до 1 500 тона годишно. За 2014 година цифрите сочат, че момчилградчани плащат 8 
стотинки за сметоизвозване, сметосъбиране и отчисления на килограм депониран отпадък. Ако до 2020 
година количеството на депониран отпадък не се редуцира, таксата за данъкоплатците ще скочи почти 
двойно на 15,3 стотинки за килограм. 
Заделените средства от всеки намален тон отпадък ще бъдат инвестират в проекти, свързани с опазване 
на околната среда, както и за модернизиране на жилища, чиито живущи участват в разделното събиране. 
При срещите с администрацията момчилградчани се обединяват около мнението, че идеята за 
въвеждане на разделно събиране ще е от полза и за самите тях, но ще изисква ясни правила и отнеме 
известно време за разработването й. 

http://rodopi24.blogspot.com/2014/01/blog-post_2307.html
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Източник: dgnews.eu 

Заглавие: Предотвратиха кражба на кабели в Каснаково 

Линк: http://www.dgnews.eu/news/article/485#.UuYU3tGezDc  

  

Текст: Кражба на кабели в село Каснаково се предотвратили снощи криминалисти от Районното 
полицейско управление в Димитровград.  
Към 21 часа те получили сигнал, че се извършва кражба на проводници в землището на селото. При 
пристигането си сформираната група е забелязала лек автомобил форд "Ескорт" и изкопи, от които 
стърчат срязани проводници.  
При вида на полицаите крадците са побягнали в различни посоки. Установено е, че колата е собственост 
на 51-годишен димитровградчанин.  
Работата по случая продължава. 
 

http://www.dgnews.eu/news/article/485#.UuYU3tGezDc

