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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Екоинспекцията глобява неизряден сосбтвеник на площадка за изкупуване на отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1216982           
 

 
 

Текст: Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен са проверили 
нерегламентирана площадка в местността „Топхането" в града. Там са се съхранявали отпадъци от битов 
характер и излезли от употреба МПС, информират от пресцентъра на екоинспекцията Проверката е 
констатирала, че собственикът не притежава необходимите документи за извършване на такава дейност 
и не отговаря на изискванията за излезли от употреба моторни превозни средства. 
Открити са и елементи от жп релси. Експерти от ЖП секция Горна Оряховица са огледали елементите, но 
няма категорично становище, че са част от жп път. Предстои допълнителна проверка за изясняване на 
произхода на релсите. Открити са и железни варели, казанчета от бойлери, общо 27 бракувани 
автомобила, както и 100 интернитови плоскости, съдържащи азбест. 
Поради констатирани множество административни нарушения, на собственика на площадката ще бъде 
съставен Акт за административно нарушение по Закона за управление на отпадъците. 

 
 
Източник: standartnews.com 

 
 
Заглавие: Златанова събира критиците на новия НК 

 

Линк:  http://www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/zlatanova_sabira_krititsite_na_noviya_nk-225844.html              

  

Текст: София. Широка дискусия по спорните текстове на проекта за нов Наказателен кодекс се готви в 
Министерски съвет. Организатори са министърът на правосъдието Зинаида Златанова и членовете на 
правната комисия в Народното събрание. Дискусията ще се проведе следващия понеделник в зала 6 на 
НДК. 
 Целта е всички неправителствени организации и граждани, които са заявили позиции по темата, да могат 
да изразят мнението си пред държавните органи и спорните текстове да бъдат изчистени и съобразени с 
обществените настроения. Очаква се на срещата да дойдат фондация "Инициатива за здраве", движение 
"Промена", център "Проект Пеперуда София", Асоциация "Солидарност", сдружение "Рестарт", както и 
много други. В НДК се поканени и членове на Съюза на колекционерите, майки на жертви на 
престъпления. Специално експозе в началото е предвидено да направи председателят на Българския 
Хелзинкски комитет Красимир Кънев. 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1216982
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/zlatanova_sabira_krititsite_na_noviya_nk-225844.html
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http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/npo_noviyat_nk_e_krachka_nazad_v_borbata_s_narkotitsite-222773-222773.html?mode=preview
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Източник: dnesbg.com 
 
Заглавие: Теодора Желева, шеф на отдела “Битови и строителни отпадъци” при МОСВ: “Най-малко 50 % 
от отпадъците трябва да бъдат рециклирани до 2020 година” 

 

Линк: http://www.dnesbg.com/ikonomika/teodora-zheleva-shef-na-otdela-vbitovi-i-stroitelni-otpadatsiv-

pri-mosv-vnay-malko-50-ot-otpadatsite-tryabva-da-badat-retsiklirani-do-2020-godinav.html             

  

Текст: Най-малко 50 процента от отпадъците трябва да бъдат рециклирани до 2020 година. Това съобщи 
на семинар във Велико Търново Теодора Желева, шеф на отдела “Битови и строителни отпадъци” при 
МОСВ. Става въпрос за хартия, пластмаса, стъкло и метали. Заедно с това от тази година стартира наредба 
за разделно събиране на биоотпадъците, която е ангажимент на общините, които трябва да инициират 
инициативи за насърчаване на населението. Извън обхвата на наредбата са оборската тор, сламата и 
утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води. Такива съоръжения във Великотърновска 
област има във Велико Търново, Горна Оряховица и Стражица. Биосметта се събира от домакинства, 
ресторанти, пазари, търговски обекти, градинарство и фирми, произвеждащи земеделски продукти. 
Според Желева на всеки пет години трябва да се извършва морфологичен анализ на състава и 
количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно 
методика, утвърдена от МОСВ. Това трябва да стане не по-късно от 10 септември 2015 г. Шефката на 
отдела припомни, че още преди 5-6 години такъв пилотен морфологичен анализ вече е направен за 
Великотърновска област. Използван е френски модел, а резултатите са показали, че най-голямата част от 
битовата смет по селата се пада на биоотпадъците. Тъй като в областта още няма инсталация за тяхната 
преработка, са направени първите стъпки за компостиране на зелена маса от градинарството и 
земеделието. Целта е 100 процента от зелените отпадъци на парковете и градините да се събират 
разделно. 
До момента в България работят 34 регионални депа, които отговарят на европейските изисквания, 
коментира още Желева. При тяхното функциониране няма никаква опасност за замърсяване на околната 
среда. Анализ е показал, че в страната повече от 50-60 процента от битовата смет се депонира на тези 
депа. 
Според справка на МОСВ, рециклирането на отпадъците у нас е достигнало 30 процента, което не е 
много. Целта е останалите 70 процента да не стигат до депата, като се рециклират преди това, а след това 
и преработват. Тогава населението ще плаща по-ниска такса смет, а не както сега, отчете Желева. В 
потвърждение на това са новите наредби на МОСВ от последните три месеца за третиране на твърдите 
битови отпадъци и разделното събиране на биоразградимата смет, която е най-голямата част и най-
трудно се управлява. Това е така, тъй като тези отпадъци са със сезонен характер и изискват по-
специфични съоръжения – компостери. От тях може да се получи тор за селското стопанство и биогаз за 
производство на еленергия и битово отопление. По този начин може да се поевтини токът и парното, а и 
общините ще намалят разходите си за управление на битовите отпадъци. Те ще извозват сметта веднъж 
седмично и ще освободят ресурс за закупуване на компостери. 
Според Желева разделното събиране на биоотпадъците ще започне от крайградските райони. 
Обикновено това са вилни територии или малки села, където се събира повече зелена маса от градините 
и малките ниви. Всичко това трябва да отива в компостерите. Освен това ще бъде по-лесно и за самите 
домакинства, които ще наторяват градините си с естествена тор. Така ще произвеждат екологични 
плодове и зеленчуци. Поставили сме си за цел до година – две населението да свикне с отделянето на 

http://www.dnesbg.com/ikonomika/teodora-zheleva-shef-na-otdela-vbitovi-i-stroitelni-otpadatsiv-pri-mosv-vnay-malko-50-ot-otpadatsite-tryabva-da-badat-retsiklirani-do-2020-godinav.html
http://www.dnesbg.com/ikonomika/teodora-zheleva-shef-na-otdela-vbitovi-i-stroitelni-otpadatsiv-pri-mosv-vnay-malko-50-ot-otpadatsite-tryabva-da-badat-retsiklirani-do-2020-godinav.html
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биоразградимите отпадъци, заяви Желева. Що се отнася до градовете, там ще бъдат поставени кафяви 
контейнери. Отделно на хората ще бъдат раздавани компостируеми пластмасови торбички, в които да 
събират хранителните отпадъци. 
Все още остава открит проблемът за строителните отпадъци, които отиват на самостоятелни депа, без да 
се смесват с битовата смет. До 6 години трябва да намалим тези сметища, тъй като 70 процента от тези 
отпадъци не трябва да се депонират, заяви Желева. Системата е отпадъците от строителството или 
ремонтите да бъдат рециклирани в инсталации, а след това да се използват повторно за настилки при 
рехабилитация на пътищата. И тъй като при строителството остават опаковки от хартия, тя също може да 
се преработва повторно. Не случайно в пунктовете за вторични суровини основният продукт е хартията. 
Трудности обаче ще има с битовите ремонти, които трудно биха се разделили по фракции, призна 
Желева. Затова засега те се събират на съществуващите депа за строителни отпадъци. Всяка община е 
определила такса за депонирането, която се заплаща допълнително. 
Може да се смята за решен въпросът за разделното събиране на болничните отпадъци, коментира още 
шефката на отдела. Големите стационари имат съоръжения за стерилизация на медицинските 
консумативи. След това те се извозват на депата. Биологичните отпадъци се изгарят в инсталации. Има 
сключени договори с фирми, които ги извозват до инсинераторите в София и Пловдив. В момента се 
строи трета такава инсталация, съобщи Теодора Желева. 
Много искаме до достигнем Германия и Австрия по модела за разделното събиране на отпадъците. В 
тези страни хората просто са добили този навик и не го нарушават. Според шефката на отдела част от 
българите също изхвърлят разделно в определените контейнери. Други изсипват пепел и сгурия в 
съдовете за смет през зимата. Така се замърсява качеството на преработваните след това отпадъци, а и 
контейнерите изгарят. 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие:  2200 играчки, книги и учебници са дарени чрез „Отпадък с късмет не отива за смет“  

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1216864             

 
 

Текст: „Не изхвърлям с ръце – дарявам от сърце“ беше последният етап от продължилата над четири 
месеца кампания „Отпадък с късмет не отива за смет“. Месецът на благотворителността се оказа и най-
емоционален. Малки и големи, деца и ученици, родители и учители дадоха по нещо свое, за да зарадват 
децата в затруднено положение. Възпитаниците на детските градини и училищата в Габрово подариха 
над 2200 играчки, книжки, спортни и учебни пособия, които ще бъдат раздадени на техни връстници в 
нужда. Една част от събраните артикули ще бъде дарена на децата в двата центъра за настаняване от 
семеен тип, а останалите ще зарадват децата от семействата в тежко финансово положение. 
С месеца на благотворителността приключва и кампанията „Отпадък с късмет не отива за смет“, по време, 
на която децата на Габрово спасиха природата от над 5,5 тона отпадъци. Всички събрани суровини – 
хартия, пластмаси и метални отпадъци – вече са предадени за рециклиране. И понеже всяко добро дело 
трябва да бъде наградено, инициативата ще завърши с подопаващ финал – награждаване на най-добре 
представилите се участници. Финалът ще се състои в концерт с участието на героите на кампанията – 
децата на Габрово! 
 

http://vestnikpriatel.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1216864
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Източник: standartnews.com 

Заглавие: 2-ма задържани по време на в спецакцията против битовата престъпност 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/2ma_zadarzhani_po_vreme_na_v_spetsaktsiyata_protiv_bitovata_prestapnost-225720.html  

  

Текст: Кърджали. Двама крадци са задържани в рамките на операцията по противодействие на битовата 
престъпност, съобщиха от ОД на МВР Кърджали 
47-годишният М.Й. е бил заловен от полицаи в Джебел, след като свалил телена ограда на стадиона в 
село Рогозче. В каруцата, с която се придвижвал, били открити и други метални предмети, чийто 
произход се изяснява 
Телената мрежа е иззета и върната на собственика. Мъжът е задържан в полицейското управление. 
Автопатрул на РУП-Кърджали заловил 13-годишен, докато разбивал монетник на кафе машина в 
областния център. На малолетния е оказана полицейска закрила 
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