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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Светлана Жекова внесе сигнал до прокуратурата за проверка и подаване на протест 
за обявяване на нищожност на ПУП за регулация на ЗО „Бяла – север“  
Според сигнала, ПУП-ПР „Бяла-север“ е одобрен без проведена процедура по екологична оценка 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2739                      

             

  

Текст: Днес беше внесен сигналът на министъра на околната среда и водите Светлана Жекова до 
Върховната административна прокуратура с молба за извършване на проверка и подаване на протест до 
съда с искане за обявяване на нищожност на Подробен устройствен план - План за регулация на ЗО „Бяла 
– север“, одобрен в нарушение на екологичното законодателство с Решение № 26-311/10.02.2005 г. на 
Общинския съвет - гр. Бяла.  
Според становището, изложено подробно в сигнала, министърът счита, че "Решение № 26-311/10.02.2005 
г. на Общинския съвет - Бяла е издадено в нарушение на нормативната уредба по околна среда и 
устройство на територията и в случая са налице основания за прогласяване на нищожност на същото“. 
Сред мотивите за това се изтъква, че е извършена проверка, в следствие на която е установено, че „за 
ПУП-ПР „Бяла-север“ не е внасяно искане до компетентния орган по околна среда за преценяване на 
необходимостта и обхвата за ЕО, въпреки, че според действащия материално-правен режим, за ПУП-ПР 
„Бяла-север“ е било задължително да се извърши процедура по ЕО. 
В сигнала изрично се подчертава, че одобряването на плана предполага една голяма територия да бъде 
урегулирана и върху нея да се извършва строителство, но без ЕО това може да доведе до значителни 
отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и риск за човешкото здраве.  
 

 

Източник: fakti.bg  

Заглавие: ДСБ искат ековедомството 

Линк: http://fakti.bg/bulgaria/117520--dsb-iskat-ekovedomstvoto          
   

   

Текст: ДСБ  напира да сложи свой човек за министър на околната среда и водите, твърдят източници от 
Реформаторския блок. Това е доста ресурсно ведомство с оперативна програма, която е с един от най-
големите бюджети с европари – близо 2 млрд. евро. Интересен момент е, че чрез това ведомство ДСБ  ще 
получат влияние в общините, бизнеса и туристическия сектор. 
Министерството издава Оценките за въздействие върху околната среда, без които не може да започне 
нито едно строителство на общините, хотели, комплекси, пътища, пречиствателни станции, ВиК мрежи, 
газопроводи, нефтопроводи, енергийни проекти, зелени централи. Например това министерство може да 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2739
http://fakti.bg/bulgaria/117520--dsb-iskat-ekovedomstvoto
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цака всички останали. Министерство на регионалното развитие и Агенция „Пътна инфраструктура“ не 
могат да положат един метър асфалт без разрешението на МОСВ. Не могат да стартират големи проекти 
като „Южен поток“ и нови ядрени мощности без да се прескочи това ведомство. Екоминистерството 
раздава разрешителните за изграждане на фотоволтаични и водни централи и ветропаркове. Публична 
тайна е, че чрез МОСВ може да се осъществява рекет върху общините и инвеститорите. 
Големи пари ще падат и по оперативната програма „Околна среда“. Близо 69% от евросредствата за 
периода 2014-2020 ще бъдат предназначени за инвестиции във ВиК инфраструктурата на агломерации с 
над 10 хиляди еквивалентни жители. Малко над 14% от отпуснатите пари ще бъдат за решаване на 
проблемите с битовите отпадъци, като основен приоритет са намаляване на биоразградимите боклуци, 
както и за заводите за рециклиране. 6,7 на сто от средствата ще бъдат насочени към опазване и 
възстановяване на местообитанията на растителните и животински видове, попадащи в територии от „ 
Натура 2000". Тук са най-големите интереси на зелените организации, които се захранват по програмата. 
3,7% от европарите ще бъдат използвани за укрепване и увеличаване на капацитета на язовирите, с което 
ще се намали рискът от наводнения. 
Факти.бг при първоначалната редакция бе използвала вместо ДСБ  "хората на Иван Костов". Г-н 
Костов лично позвъни в редакцията с молбата да не се замесва името му, тъй като ДСБ си има 
ръководство, а той самият е излязъл от политиката и се занимава с научна работа. Затова 
дописката претърпя втора редакция. На г-н Костов му предложихме да даде интервю, но той 
отказа. Въпреки всичко му благодарим за обаждането. 
 
 
 

Източник: novini.bg  
 
Заглавие: Градят инсталация за преработка на полимерни отпадъци в Батановци 
Тя ще бъде направена на територията на бивша краферма 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/245124-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82-
%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.html    
            

  

Текст: Инсталация за термична преработка на полимерни отпадъци чрез пиролиза ще бъде изградена в 
Батановци. Тя ще се намира в бившата кравеферма в града, съобщи mirogled 
На територията на бившата краферма ще бъдат изградени административни помещения, производствено 
хале с площ 300 квадратни метра, складове – 650 кв. м. и 250 кв. м. резервоар за минерално масло с 
вместимост от около 40 кубични метра и наливна естакада към него. Освен това ще бъдат направени 
бетонови площадки, енергиен блок и съответната инфраструктура към тях  
Полимерните отпадъци, най-популярните от които са пластмасовите, притежават специфични свойства, 
които ги отличават от другите материали в етапа на тяхното разграждане  
Полимерите са материали, които трудно се разграждат с времето, като отделят олигомерни вещества, 
масла, специфични миризми и др. Но те могат да се преработят и да служат като ценна суровина 
Полимерите изискват голямо количество енергия, топлина, нефт за да бъдат получени отново 

http://www.novini.bg/news/245124-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/245124-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/245124-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/245124-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/245124-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/245124-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/244095-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
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Източник: bta.bg 
 
Заглавие: Във Видин започна изграждането на депо за битови отпадъци 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/937159                      

             

  

Текст: Във Видин днес започна изграждането на депо за битови отпадъци, съобщиха от пресслужбата на 
кметството. С официална церемония бе направена първа копка по проект "Изграждане на система за 
управление на отпадъците в регион Видин, България" в района на село Жеглица.  
Заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов, който е и 
ръководител на проекта, посочи, че общата цел е изграждане на необходимата инфраструктура за  
екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на 
11 общини от област Видин.  
Общата стойност на проекта възлиза на 20,515 млн. лева. Той се реализира чрез договор с 
Министерството на околната среда и водите за безвъзмездна финансова помощ по оперативната 
програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от 
Кохезионния фонд на Европейската общност. 
Регионалното депо е разположено на площадка в местността "Рамова ливада" на територията на община 
Видин, като покрива площ 22 хектара и е с общ капацитет 516 000 тона. Ефективният му експлоатационен 
живот се определя в рамките на 20 години. Обхватът на проекта включва изграждане на клетка "1" на 
новото регионално депо за неопасни отпадъци, в това число стопански двор, пречиствателна станция за 
отпадъчни води, инсталация за улавяне на отделяните газове, помощна инфраструктура и необходимите 
съоръжения; инсталация за компостиране с капацитет 8000 тона на година; съоръжение за 
оползотворяване на строителни отпадъци - ще се обработват 10 000 тона на година; закриване и  
рекултивация на съществуващото депо; доставка на необходимите машини и съоръжения за работата по 
депонирането, компостирането и преработката на строителните отпадъци, каза Добромир Дилов. 
Той допълни, че развитието на регионалната система за управление на отпадъците ще допринесе и за 
създаване на работни места. Очаква се минималният брой заети със сметосъбирането, извозването и 
депонирането да бъде 30, а максималният - 44 души. 
 
 

 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Роми с деца отново товарят отпадъци от сметището на Пазарджик 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/10/21/1979868/romi-s-detsa-otnovo-tovaryat-otpadatsi-ot-
smetishteto-na-pazardzhik.html                        

             

  

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/937159
http://www.focus-news.net/news/2014/10/21/1979868/romi-s-detsa-otnovo-tovaryat-otpadatsi-ot-smetishteto-na-pazardzhik.html
http://www.focus-news.net/news/2014/10/21/1979868/romi-s-detsa-otnovo-tovaryat-otpadatsi-ot-smetishteto-na-pazardzhik.html
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Текст: Пазарджик. Роми с две каруци товарят отпадъци от сметището на Пазарджик, предаде репортер 
на Радио „Фокус” – Пазарджик. Ромите се разхождат необезпокоявани в района на сметището, въпреки 
охраната на контролно-пропускателния пункт, като с тях има и малки деца. Те обикалят мястото и товарят 
различни отпадъци на каруците. Сметището в днешния ден гори на места, като задимяването е слабо и не 
пречи на трафика в района. 
 
 

 
 
Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Екокампания в Несебър събра близо тон ел.отпадъци 
 

Линк: http://faragency.bg/bg/ekokampaniya-v-nesebar-sabra-blizo-ton-elotpadatsi/#.VEdRQyLkeJg                        

             

  

Текст: Куп стари компютри, хладилници, дребни домакински уреди, събра екоакция на територията на 
община Несебър. В нея се включиха жители на курортните градове Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас, 
Обзор, Равда, и от селата Кошарица, Тънково, Оризаре, Гюльовца и Баня. 
Най-голяма активност обаче проявили в Несебър, Свети Влас и Слънчев бряг, информират от морската 
община. 
А равносметката от екоинициативата е 660 кг. излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО) и 20 кг. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).  
От които 585 кг. компютърна техника и телевизори, 4 кг. дребни домакински уреди, 31 кг. хладилници. 
Събрани са и 40 кг. луминисцентни тръби. В екоинициативата се включиха граждани, ведомства, частни 
фирми, сред които и хотелски комплекси.  
 
 
 

 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Арестуваха шефа на РИОСВ-Перник с подкуп от 10 000 лева 
От МВР все още няма официална информация  
 
Линк: http://www.blitz.bg/news/article/297943 
 

  

Текст: Днес на обяд е бил арестуван Огнян Борисов, шеф на РИОСВ - Перник, с подкуп от 10 000 лева. В 
автомобила на Борисов е пътувал и бизнесменът Ивайло Шопски. 

http://faragency.bg/bg/ekokampaniya-v-nesebar-sabra-blizo-ton-elotpadatsi/#.VEdRQyLkeJg
http://www.blitz.bg/news/article/297943
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Двамата се возели в лек автомобил, спрян на караулката на Владая, с белязаните пари. След това двамата 
били откарани в Икономическа полиция, твърди "За Перник". 
От МВР все още няма официална информация по случая. 
 
 
 
 


