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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова отправя покана за участие в дискусия на тема „Инвестиционни 
намерения и екологично законодателство в България“  
Дискусията ще се проведе в рамките на Обществения съвет към МОСВ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2475                             

  

Текст: Министър Михайлова отправя покана към заинтересованите страни за участие в дискусия на тема 
„Инвестиционни  намерения и екологично законодателство в България“, която ще се проведе в рамките 
на Обществения съвет към МОСВ. 
Дискусията ще се проведе на 25 март 2014 г. (вторник), от 15.30 часа, в сградата на МОСВ на бул. "Мария 
Луиза" № 22, зала Сутерен. 
Дискусията ще се излъчва онлайн в реално време на интернет страницата на Министерство на околната 
среда и водите. 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Наредба за класификация на отпадъците 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=97                              

  

Текст: Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и ще замени досега действащата Наредба № 3/2004 г. 
за класификация на отпадъците. 
С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства. 
Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в 
съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
В проекта на наредбата са отразени и промените свързани със ЗУО, чрез който в българското 
законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 
ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, както и са направени 
някои промени спрямо досега действащата наредба с цел подобряване прилагането и намаляване на 
административната тежест. 
Проектът на наредба е съгласуван с Министерство на здравеопазването. 
Крайна дата за съгласуване: 03.04.2014 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: k.georgieva@moew.government.bg. 
Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук. 

Проект на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук. 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2475
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=97
mailto:k.georgieva@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Proekt_new_Naredba_klasifikacia_otpadacite.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Doklad_do_ministar.doc
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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Правилник за организацията и дейността на експертния съвет за оценка на 
приоритетни вещества 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=96  

  

Текст: Проектът на Правилник за организацията и дейността на експертния съвет за оценка на 
приоритетни вещества е изготвен във връзка с изпълнението на чл. 21, ал. 3 от Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). 
Експертният съвет за оценка на приоритетни вещества се създава със Заповед на министъра на околната 
среда и водите, съгласно чл. 21 ал. 1 от ЗЗВВХВС, като консултативен орган към министъра на околната 
среда и водите, за изпълнение на функциите, определени в Глави пета и пета „а” от ЗЗВВХВС. 
Дейността му включва оценка на приоритетни вещества, включени в Подробния план за действие на 
Общността по чл. 44 (2) за оценка на потенциално опасни вещества от Регламент (EO) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и представяне на министъра на околната среда и 
водите на подробен доклад със заключения от извършената оценка, придружен с мотивирано 
предложение, в съответствие с чл. 48 от Регламент REACH за:  

 хармонизирано класифициране и етикетиране на вещество, съгласно чл. 37 (1) и (6) от Регламент 
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP); 

 идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, съгласно чл. 59 (3) от 
Регламент REACH; 

 ограничаване на производството, пускането на пазара или употребата на определени опасни 
вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, съгласно чл. 69 (4) от Регламент REACH; 

 ограничаване на употребата на вещество или група от вещества в електрическо и електронно 
оборудване (ЕЕО); 

 разрешаване за употреба, по смисъла на чл. 55 на Регламент REACH. 
 В експертния съвет участват представители от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), 
Министерството на здравеопазването (МЗ), Националния център по обществено здраве и анализи 
(НЦОЗА) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).  
 Министърът на околната среда и водите при необходимост може да привлича в работата на експертния 
съвет и специалисти по химия, екотоксикология, токсикология, биология, трудова медицина и други 
специалисти. 
 В срок до 14 април 2014 г. очакваме писмени предложения и коментари от заинтересованите страни на 
е-мейл адрес: etchobanova@moew.government.bg. 
 Пълният текст на проектa на Правилник за организацията и дейността на експертния съвет за оценка на 
приоритетни вещества можете да видите тук: 

 
 
 
 
 
 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=96
mailto:etchobanova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/2014_03_20_Draft_Pravilnik_EC_Priority_Substances.doc
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Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Пластмасата измести желязото при боклука 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3777765              

  

Текст: Пластмасата се е превърнала в новия хит сред събирачите на отпадъци и измества желязото, 
показа проверка на в. “24 часа” в пунктовете за вторични суровини. 
 От 15 до 55 ст. е изкупната цена на килограм пластмасови бутилки в пунктовете. Цената зависи от това 
дали са прозрачни, или цветни. Първите вървят по-скъпо, а цветните са от 15 до 33 ст. 
“През есента заради увеличението на петрола килограм бе и над 55 ст.,  но през последните седмици, 
откакто се заговори, че в пластмасите имало опасни химикали, пак падна на 50 ст.”. Това разказа 
собственик на пункт за изкупуване на вторични суровини в столичния кв. “Горубляне”.  
Гаражът, който е превърнат в пункт, е препълнен със сортирани по видове отпадъци - стъклени буркани, 
хартия и картон. Пластмасовите отпадъци също са разделени според вида материал, от който е 
изработена опаковката. Например т.нар. битова пластмаса е отделно от бутилките и е на по-високи цени. 
Към нея спадат столове, маси, легени, кофи, каси. 
На друга по-голяма площадка в промишлена зона, но пак в краен софийски квартал, бутилките вървят по 
30 ст., битовата пластмаса се взема на 50 ст./кг. На такива места  
отделно се струпва и PVC дограма,  и автопластмаси, също произведени от различен вид суровина. 
Основните събирачи са циганите с каруци и колички, приспособени на големи кошове, които обикалят из 
кварталите. Те събират боклука около и от контейнерите и го предават в пунктовете или на по-големите 
площадки. Има някои по-чевръсти, с по-печеливши схеми, които обикалят кофите отрано, а и събират по-
сериозни количества например от отпадъка на големи магазини. 
Но според служител на един от пунктовете този труд не е лек и не носи бърза печалба. 150-200 кг се 
събирали за около 20 дни. Това означава, че в най-добрия случай за това количество и най-скъпата 
пластмаса от 50 ст./кг за 3 седмици се изкарват 100 лева. Ако напълниш един чувал с размери метър на 
метър, в който се събират 10 кг бутилки по 15 ст, вземаш 1,50 лв. А и в този пункт например на таблото е 
записано, че се удържа 10% данък на касата при плащането на боклука,  което автоматично намалява 
дохода. 
Печалбата от пластмасов отпадък обаче не е привилегия само на циганите и клошарите. Много българи 
без работа също намират препитание в това. Домакинствата също все по-често връщали ненужните 
бутилки, бидони, буркани или хартии в квартални пунктове - някои срещу пари, други - защото вече ги 
събират разделно у дома. 
Доста съседи минават оттук с колата на път за работа и ми оставят чувалите с бутилки, без дори да искат 
пари, разказа изкупвачът от гаража. Напоследък дори каруците намаляли, но пък софиянци си 
разчиствали вехториите - предимно в събота и неделя носят материалите, които могат да се рециклират и 
използват повторно. От тук собственикът сортира боклука и го кара в по-голяма  база  в района на Гара 
Искър. 
На големите площадки се мие, нарязва и подготвя за рециклиране. Някои опаковат намачканите, но цели 
бутилки на бали, други имат машини за раздробяване. Всъщност колкото по-чист и максимално 
обработен е отпадъкът, толкова по-висока е цената му при предаване към следващия етап - 
предприятията за рециклиране. 
От няколко години насам пластмасата се утвърждава като новото желязо, твърдят изкупвачите. Защото 
ако доскоро основно се карало старо желязо, напоследък неметалният отпадък ставал все по-ценен. 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3777765
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Причините са основно в цените на суровината, но има и субективни - промените в законодателството. 
Например строгите изисквания и рестрикциите към площадките за скрап, които са в сила от една година. 
Играчите в бранша влагат много усилия и средства, за да отговарят на тези изисквания, и затова заедно с 
метала започват да събират и пластмасови отпадъци. 
Хората наистина се пренасочиха към хартия и пластмаса, потвърдиха от Българската асоциация по 
рециклиране (БАР). Причината е действащият нов Закон за управление на отпадъците - най-големите 
площадки за скрап се преместиха в промишлените райони на градовете и към тях бяха предявени тежки 
изисквания като банкови гаранции, видеонаблюдение. Заплашват ги и санкции от 30 000 до 100 000 лева. 
Според данните на БАР около 150 000 души у  нас се препитават със събиране и предаване на 
oтпадъци.За други пък било възможност за някой допълнителен лев, който да изкарат от натрупани 
вкъщи стари вестници, пластмасови опаковки, детски играчки и др. 
Ако през 2012 г. е имало 2300 площадки за скрап, сега са около 900. В същото време пунктовете за 
пластмаса, хартия и стъкло не са на разрешителен режим и те останаха в жилищните зони. 
Заради по-малкия брой площадки и пренасочване на събирачите към хартия и пластмаси 
доставките на скрап намаляват с 30-40%  през втората половина на 2013 г.  
Площадките и малките пунктове само за хартия, пластмаса и стъкло са около 1000. 
А на тези за изкупуване на отпадъци от метали делът на пластмаса, хартия и стъкло е около 40%. 
Ваденето от кофите обезсмисляло разделното събиране 
Събирането и ваденето от контейнерите за битови отпадъци на пластмасови бутилки, както и на всеки 
друг материал за рециклиране като хартия, стъкло или метал, компрометира цялата система за разделно 
събиране в страната. Това казват от “Екобулпак”, една от организациите по оползотворяване на отпадъци 
от опаковки. 
Това обезсмисля и нашата работа и мерките, които държавата и общините вземат, за да се изпълняват 
националните цели на България според европейските изисквания, категоричен е прокуристът на 
организацията Георги Славчев. 
Смята се, че щом даден отпадък е хвърлен в контейнера, той вече е притежание на организацията и не би 
следвало да се изземва от нея. Но тъй като не е забранено, едва ли може събирането на пластмасовите 
бутилки от цигани и клошари да се нарече кражба. Друг сериозен проблем, който трябвало да се 
регламентира, е, че при ровенето в контейнерите се разпилява боклукът. За това имало и много сигнали 
до Столичния инспекторат по чистотата. 
Има над 100 вида 
Пластмасата може да бъде гъвкава или твърда, прозрачна или матова. И да прилича на кожа, дърво или 
коприна. Има над 10 000 различни вида пластмаса, разказват от “Екопак”. Неин откривател през 1860 г. е 
Александър Паркис, но масовото  производство започва през последните десетилетия. Днес световното 
производство на пластмаса е над 80 млн. тона годишно. 
Съставките  са главно суров петрол, газ и въглища. Пластмасите са полимери (дълги вериги от молекули), 
които се правят в големи съдове с катализатори при специална температура и налягане. Полимерите се 
оформят като гумени пелети или на прах, които се загряват до омекване и после се отливат в желаната 
форма. 
Леенето се прави чрез инжектиране (за чаши, играчки и водопроводни фитинги), чрез екструзия (за 
листове, тръби и туби) или чрез издухване (за бутилки и бидони). След изстиването пластмасата запазва 
формата, в която е излята. Пластмасите са доста енергийно ефективни. Изисква се 20-40% по-малко 
енергия да произведеш пластмасови пазарски чанти, отколкото хартиени. 
До 2020 г. над 60% от пластмасовите отпадъци може да се рециклират, показва проучване на 
Европейската асоциация на рециклаторите на пластмаси. Най-голям дял - 62%, от този вид боклук “се 
произвежда” от опаковъчния сектор. 
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Източник: bnt.bg 

Заглавие: Отново опит за разделно събиране на отпадъци в София 
 

Линк: http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/otnovo-opit-za-razdelno-sa-birane-na-otpada-tsi-

v-sofiya                              

  

Текст: Втори опит за разделно събиране на отпадъците в София. Столичната община вече е сключила 
договорите с 3 фирми, които по график ще извозват стъклото, хартията и пластмасата. Поставянето на 
цветните контейнери вече започна. Подобна система имаше и преди години, но тя така и не заработи. 
Разделното събиране на отпадъците не е въпрос само на добра воля. Изискването го има и в закона, и в 
наредбата на Общината. Предвидени са и санкции. В наредбата: глоба от 150 до 500 лв. за всеки, който не 
изхвърля разделно или смесва отпадъците и затруднява тяхното рециклиране. Но опитът в София показа, 
че столичани не са свикнали да събират боклуците си разделно, това пък накара фирмите да напуснат 
районите. 
Новите контейнери вече се поставят- след като бяха сключени договорите за следващите 5 години. 
Събирането им ще става по строго определен график, който ще се следи от Столичния инспекторат. Оттам 
ще имат грижата и да съблюдават дали отпадъците от отделните контейнери не се събират в общ камион, 
каквато беше практиката преди. За улеснение – на камионите ще има табели с указания кой контейнер – 
син, жълт или зелен, ще се вдига в този ден. 
Румен Шурлиев – технически дир.на компания за оползотворяване на отпадъци: Т.е. ако този ден се 
обслужват само сините контейнери – табелата показва, че се вдигат само сините. И молим 
гражданите – ако се случва да се вдигат заедно койнтейнерите – да ни уведомят на зеления 
телефон. 
В Люлин камионите ще минават веднъж месечно да събират стъкло, а веднъж седмично- хартия, 
пластмаса и метал. Подобен е и графикът в Младост. Това обаче далеч не означава, че преди камионите, 
някой друг няма да се “погрижи” за разделното събиране. 
Известен факт е, че софийският боклук струва скъпо на всички – за рециклирането му плащаме чрез 
продуктовата такса на опаковките, а за депонирането му- чрез такса смет. 
Йорданка Фандъкова – кмет на София: За нас като община е важно да увеличаваме максимално 
процента на разделно събиране и рециклиране на отпадъците, защото така намаляваме 
количеството на депониран отпадък, за което плащаме санкции. 
Към момента между 2 и 3% е разделното събиране на отпадъци в Сифия, което е изключително 
незначително. Имаме план в рамките на този 5 годишен период да се удвои, та дори и да се утрои – 8-9%, 
което е реалистично , да достигне годишният за преработка отпадък. 
Всички столични райони са обхванати с новите договори. Само към Панчарево нито една фирма не 
проявява интерес, засега. 
 
 

Източник: cross.bg 
 

Заглавие: 6 млн. лв. за депото за отпадъци край Кърджали 

 

Линк: http://www.cross.bg/kurdzhali-obshtina-otpadutzi-1402610.html#axzz2wrWLdpNn                 

http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/otnovo-opit-za-razdelno-sa-birane-na-otpada-tsi-v-sofiya
http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/otnovo-opit-za-razdelno-sa-birane-na-otpada-tsi-v-sofiya
http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/otnovo-opit-za-razdelno-sa-birane-na-otpada-tsi-v-sofiya
http://www.cross.bg/kurdzhali-obshtina-otpadutzi-1402610.html#axzz2wrWLdpNn
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Текст: Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова заедно с кмета на община Кърджали 
инж. Хасан Азис посетиха площадката на регионалното депо за отпадъци край Вишеград. Те бяха 
придружавани от кмета на община Момчилград Акиф Акиф, зам.-кмета на община Кърджали Иван Велев 
и началника на отдел „Опазване на околната среда" при общинска администрация Кърджали Веселина 
Танчева. 
Екоминистърът заяви, че изграждането на Регионалното депо за отпадъци в Кърджали ще става с 
поетапно. Вече са осигурени 6 млн. лева от държавния бюджет чрез Програмата за развитие на 
регионите. С Министерството на финансите предстои да бъде изработен механизма за процедурите за 
възлагане на поръчката. „Работата за довършването на обекта стартира и с кмета Хасан Азис търсим 
формулата първият етап да завърши успешно до края на годината", подчерта Михайлова. 
 
 

 
Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: Отпадъци във варненско дере заплашват да залеят плажа 
 

Линк: http://novinar.bg/news/otpadatci-vav-varnensko-dere-zaplashvat-da-zaleiat-

plazha_NDU5NDszMw==.html                  

  

Текст: Тонове боклуци във варненското Караджа дере заплашват да залеят плажа в морската столица. 
Мръсотия и зараза дебне от дерето, което пресича бул. „Христо Смирненски“ и минава през Висшето 
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” и се влива в морето на офицерския плаж, пише petel.bg. 
Пластмасови отпадъци, гуми, кабели и клони покриват коритото на Караджа дере и го правят практически 
екологична бомба. 
За почистването на дерета и канали общината е отпуснала 200 хил. лв. през тази година. Проблемът на 
варненци с боклуците в каналите не е от вчера. Жителите на морската ни столица не веднъж са се 
оплаквали от изтичане на фекални води в морето. Страхът им нараства и със затоплянето на времето и 
предстоящия летен сезон. Oсвен Шокаровия канал, най-замърсеното място във Варна е дерето, което 
преминава през ромския квартал „Максуда“. 
 

 

Източник: samokovest.com 

Заглавие: Инициативният комитет срещу изграждането на депото за отпадъци поиска отмяна на 
обществената поръчка. И какво от това? 

http://novinar.bg/news/otpadatci-vav-varnensko-dere-zaplashvat-da-zaleiat-plazha_NDU5NDszMw==.html
http://novinar.bg/news/otpadatci-vav-varnensko-dere-zaplashvat-da-zaleiat-plazha_NDU5NDszMw==.html
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Линк: 

http://samokovest.com/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0

%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4/              

  

Текст: Инициативният комитет срещу изграждането на Регионално депо за отпадъци между гр. Самоков 
и село Драгушиново внесе в общинска администрация искане за отмяна на обществената поръчка по 
оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Основание за искането са заведените от комитета 
съдебни дела. Пред Административен съд София област е заведено дело срещу издаденото от архитект 
Клинчева строително разрешение. Делото под № 44 от 2014 година е във фаза връчване на преписи от 
Жалбата на останалите страни в административното производство. По искова молба на Инициативния 
комитет Върховният административен съд е образувал още едно административно дело – № 12148 от 
2013 година срещу доклада за оценка на въздействието на околната среда. Заседанието по него е 
насрочено за 09.04.2014 година. 
В нарушение на изискванията на закона, кметът Владимир Георгиев обяви обществената поръчка за 
избор на изпълнител, независимо че разрешението за строеж и докладът за въздействие върху околната 
среда са предмет на съдебни спорове. Обект на поръчката е изграждането на Регионален център за 
управление на отпадъците- I –ви етап, както и външните връзки по проект „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците”. 
Комисия с председтел инж.Евелина Перфанова и с участието на специалисти от Министерство на околна 
среда и водите и представители на ОП”Околна среда” проведе и приключи първия етап на обществената 
поръчка. В нея се предвижда изграждането на довеждащ път, трафопост, водоснабдяване, канализация, 
приемна зона, пропускателен пункт, везна, административна сграда, общински център за рециклиране, в 
който има зона за разтоварване и зона за складиране.В проекта още се предвижда и електроснабдяване 
на обекта, както и изграждане на вътрешна инфраструктура. На първи етап трябва да бъде изградена и 
системата за третиране на инфилтрати, като се обмисля вариант за изграждане на локална 
пречиствателна станция. Предвидено е към депото да има също и система за отвеждане и обезвреждане 
на биогаз и лесозащитен пояс. 
Четири фирми – Обединение „Самоков чистота”-София, Обединение”регионален център за управление 
на отпадъците Самоков”-Пазарджик, Обединение „ Еко Груп МГ Депо 2014 ”- Хасково и „Геотехмин”ООД-
София кандидатстват за изпълнители на проекта. След оценка на постъпилата тръжна документация 
комисията ще се произнесе кои от кандидатите ще продължат участието си в следващия етап на 
процедурата, когато ще бъдат отворени и разгледани техническите им предложения и ценови оферти. 
Практика е кметът Владимир Георгиев да не се съобразява с исканията, възраженията и предложенията 
на граждани и на техните организации. В случая обаче са нарушени и процесуални норми. Съгласно чл. 
166. (1) от АПК „ Оспорването спира изпълнението на административния акт”. Внесеното своевременно 
искане за отмяна на обявената обществена поръчка би трябвало да спре процедурата по провеждането й. 
Но като ми пееш Пенке ле, кой ли ми те слуша. 
 

 

Източник: topnovini.bg 

Заглавие: 30 села в Търговищко ринат сметища, други 18 получават награди за чистота 

http://samokovest.com/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4/
http://samokovest.com/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4/
http://samokovest.com/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4/
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Линк: http://topnovini.bg/node/67711 
 

  
 

Текст: През миналата година са почистени 30 нерегламентирани сметища в община Търговище, отчитат 
от местната администрация в доклада си за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по 
отпадъците. Документът ще бъде внесен за гласуване на предстоящата сесия на общинския съвет 
следващия четвъртък от заместник-кмета Свилен Василев 
През месеците май и октомври миналата година във всички по-малки населени места са направени 
мащабни проверки за замърсявания. При първата инспекция в повече от 30 села проверяващите са се 
натъкнали на малки или по-големи сметища и са предупредили местните управници да ги ликвидират. За 
селата, успели да опазят чистотата си, пък общинската администрация е направила подаръци. 
При втората обиколка вече е установено, че незаконните сметища са изчезнали и само на места 
продължават да трупат отпадъци, основно покрай пътищата преди и след селата. 
Общо за годината контрольорите по чистотата са съставили 450 констативни протокола за нарушения на 
фирми, граждани, кметове и кметски наместници. 
В Регионалното депо за отпадъци, където отива боклукът на Търговище и на Попово през годината са 
изхвърлени над 24 хиляди тона, се посочва в отчета на местната администрация. Оказва се обаче, че 
сметището има още капацитет, заради което Общината е подала заявление до Изпълнителната агенция 
по околна среда животът на депото да бъде удължен за още 3-4 години, през което време да се изгради и 
планираната нова клетка. 
От доклада става ясно още, че 67% от населението на общината е обхванато с цветните контейнери за 
разделно събиране на отпадъци. В жълтите и зелени съдове са събрани повече от 850 тона хартия, 
пластмаса, метал и стъкло. За да се намали количеството на боклука, който отива на сметището, е 
заработила и система за сепариране на битовите отпадъци и отделяне на тези, които подлежат на 
рециклиране. 
 

 
Източник: starazagora.biz 
 
Заглавие: Полицаи заловиха двама гълъбовци с 220 кг откраднати метали 
 
Линк: http://www.starazagora.biz/novini/item/8043-politzai-zaloviha-dvama-galabovtzi-s-220-kg-
otkradnati-metali             

  
 

Текст: Униформени заловиха двама гълъбовци с 220 кг откраднати метали. При обход на местност, 
източно от Гълъбово служители на местното полицейско управление забелязали каруца. При 
извършената проверка се установява, че двама мъже на 19 и на 29 години превозват множество метални 
предмети с общо тегло 220 кг. Гълъбовците ги задигнали от района на Рудник Трояново-3, станало ясно 
още при проверката. Крадците са задържани за едно денонощие и по случая е образувано досъдебно 
производство. 
 

http://www.starazagora.biz/novini/item/8043-politzai-zaloviha-dvama-galabovtzi-s-220-kg-otkradnati-metali
http://www.starazagora.biz/novini/item/8043-politzai-zaloviha-dvama-galabovtzi-s-220-kg-otkradnati-metali

