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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Обществено обсъждане на режимите в проекто-заповедите за обявяване на защитени зони за 
опазване на природните местообитания  
Това е част от процедурата по обявяване на 234-те защитени зони за местообитания 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2897                    
 

 

Текст: Във връзка с процеса по обявяване на защитените зони за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, МОСВ периодично публикува проекто-заповедите за обявяването им.   
Обявлението, както и пълния текст на всяка една от проекто-заповедите, включително картен материал и 
границите им в цифров вид, се публикуват на интернет страницата на МОСВ (тук) и са на разположение в 
административните сгради на съответните РИОСВ.  
В едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за съответните защитени зони, 
заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани 
писмени становища, възражения и предложения, относно посочените в проекто-заповедите забрани и 
ограничения на дейности.   
 
 

 
Източник: ecotechnika.bg 
 

Заглавие: Фандъкова обеща 35% дял на рециклираните отпадъци през 2015 г. 
 

Линк: http://www.ecotechnika.bg/bg/menu/88/post/13216/Fandykova-ob%D0%B5shta-35-dql-na-
r%D0%B5cikliranit%D0%B5-otpadyci-pr%D0%B5z-2015-g-?page=            
       

 

Текст:  Делът на рециклираните отпадъци през 2015 г. на територията на Столична община ще достигне 
35%. Това обеща кметът на София Йорданка Фандъкова. 
За изпълнението на европейския стандарт ще допринесе и функционирането на новите столични 
инсталации, които са едни от най-модерните в Европа, по мнение на Фандъкова. 
Балираните отпадъци вече са 15 хиляди тона. През 2010 г. тяхното количество е било 500 хиляди тона. 
Отпадъците за депониране са намалели до 170 хиляди годишно. 
Към момента според оценката на заместник-кмета Мария Бояджийска, цитирана от БТА, София е близо 
до 35 на сто рециклирани отпадъци. Тя допълни, че не би трябвало да има затруднения за постигането на 
амбициозната цел. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2897
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146
http://www.ecotechnika.bg/bg/menu/88/post/13216/Fandykova-ob%D0%B5shta-35-dql-na-r%D0%B5cikliranit%D0%B5-otpadyci-pr%D0%B5z-2015-g-?page
http://www.ecotechnika.bg/bg/menu/88/post/13216/Fandykova-ob%D0%B5shta-35-dql-na-r%D0%B5cikliranit%D0%B5-otpadyci-pr%D0%B5z-2015-g-?page
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По време на заседания бе коментирано още, че общините, заедно с държавата, ще работят върху 
създаването на нова методика за измерване на изхвърления боклук и съответно за изчисляване на 
таксата за отпадъци. 
Общинските съветници решиха още, че през 2015 г. Столична община ще отдели 19 млн.лв. за зимно 
почистване. За поддръжка и ремонт на парковете през тази година ще бъдат отпуснати с 1,4 млн.лв 
повече в сравнение с 2014 г. 
 
 

 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Нова технология за рециклиране на пластмаса работи без вода 
  
Линк:  http://www.greentech.bg/archives/58166                 
 

 

Текст:  Има причина тези три дейности да се рекламират именно в този ред: изнамали потреблението, 
използвай повторно, рециклирай (в английския това е известно като „Трите R – Reduce, Reuse, Recycle). За 
да намалим въздействието си върху околната среда рециклирането трябва да бъде последната стъпка, 
след като сме изчерпали другите два варианта. 
Да, без съмнение рециклирането е полезно нещо. Тя позволява материалите, които иначе биха били 
изхвърлени, да продължат да се използват, като се превърнат в нещо ново и полесно. Така се спестяват и 
средствата за добиване на нови материали. За съжаление обаче рециклирането е доста енергоемко и 
използва много вода. Обикновено пластмасата се промива с препарати и след това се смила на по-малки 
парчета или гранули. Тези парчета след това се изсушават, за да кристализират, което включва излагането 
има на топлина от 180 градуса Целзий и след това охлаждане – отново с вода. 
Новият процес, разработен от Ak Inovex от Мексико, рециклира пластмасите с нулево потребление на 
вода. Процесът е в състояние да надроби пластмасата на пелети и без подлагането на материала на 
високи температури. Това означава, че технологията не само спестява вода, но използва половината от 
енергията, характерна за конвенционални методи за рециклиране. 
Методът за рециклиране без вода е годен за преработката на повече от 90 на сто от всички видове 
пластмаси, включително стиропор, полистирол, PET и ABS. Тъй като това е по-прост метод, той изисква и 
по-малко пространство. На всичкото отгоре, според Ak Inovex, пелетите, произведени ппо този метод, са с 
по-високо качество. 
Gizmag съобщава, че технологията използва специални стени, които „при контакт са в състояние да 
оформят пластмасата в желаната форма на пелети и след това охлаждат тези гранули“. Самата фирма 
вече има подадени заявки за патенти за трите различни технологии, които правят възможно всичко това. 
Следващата стъпка ще е замяната на лугата за миене на пластмасите с био-препарати. Това ще направи 
процеса още по-безопасен и по-евтин. Компанията вече е партньор на ALINSA – компания, която 
специализира в разработването на екологично чисти продукти за почистване с помощта на 
биоразградими химикали. 
 
 

 
 
 

http://www.greentech.bg/archives/58166
http://www.greentech.bg/archives/58166
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Източник: pia-news.com 
Заглавие: Община Панагюрище е получила 38 640 лева от санкции на РИОСВ 
Сумата трябва да бъде изразходвана от администрацията за реализацията на екологични 
проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда 

 
Линк:  http://pia-news.com/obshtina-panagyurishte-e-poluchila-38-640-leva-ot-sanktsii-na-riosv/                      
 

 

Текст: 66 970 лева са постъпили в бюджетите на 4 общини в региона след наложени санкции от РИОСВ – 
Пазарджик през 2014г. Санкциите са за констатирани замърсявания на водни обекти и атмосферния 
въздух от производствени предприятия, извършващи дейност на територията на тези общини. Това са 
80% от събраните суми от наложените имуществени санкции, които съгласно Закона за опазване на 
околната среда се превеждат в бюджета на общината, на чиято територия се намира обектът – 
замърсител. 
От събраните средства община Панагюрище е получила 38 640 лева, община Пазарджик 23 825 лева, 
община Пещера 3 662 лева и община Белово 842 лева. Сумите трябва да бъдат изразходвани от 
администрациите по места за реализацията на екологични проекти и дейности за опазване и 
възстановяване на околната среда. 
 
 
 

Източник: sever.bg 
 

Заглавие: Солени глоби за декември от РИОСВ-Плевен 
Не разфасовайте старата си кола у дома, незаконно е! 
 

Линк:  http://sever.bg/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92-
%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_l.a_i.450347.html                
 

 

Текст:  37 500 лв. глоби наложи РИОСВ-Плевен за месец декември 2014 г. Те са във връзка с нарушения 
на екологичното законодателство в областите Плевен и Ловеч. 
11 фирми едно физическо лице от двете области са санкционирали екоинспекторите. 
Най-големи глоби са наложени на три фирми за нерегламентирано събиране на отпадъци, третиране на 
отпадъци без разрешение по законовия ред, както и за неправилно съхранение на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване. Те ще трябва да платят по 7 хил.лв. за нарушенията си. 

http://pia-news.com/obshtina-panagyurishte-e-poluchila-38-640-leva-ot-sanktsii-na-riosv/
http://sever.bg/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_l.a_i.450347.html
http://sever.bg/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_l.a_i.450347.html
http://sever.bg/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_l.a_i.450347.html
http://sever.bg/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_l.a_i.450347.html
http://sever.bg/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_l.a_i.450347.html
http://sever.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%A2%D0%95%D0%A6-%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D1%81-49-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%25D
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500 лв. глоба е начислена на зоомагазин, който продава нерегистриран папагал от вида Кралско жако, за 
който липсват документи за законния му произход. 
С 300 лв. е наказан гражданин, който съхранява в частен имот 6 превозни средства, излезли от употреба, 
разглобени в различна степен. За такава дейност лицето няма разрешение и е нарушил закона за 
управление на отпадъците. 
 
 

 
Източник: vestnikdospat.blogspot.com 
 

Заглавие: Експертите на РИОСВ – Смолян извършиха 83 проверки през месец декември 
 

Линк: http://vestnikdospat.blogspot.com/2015/01/83.html                    
 

 

Текст:  83 са извършените проверки от експертите на РИОСВ – Смолян през декември 2014 г. Проверени 
са 75 обекта и са издадени 17 предписания. Съставен е един акт на софийска фирма, за извършване на 
нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци (излезли от употреба автомобилни гуми) в к.к 
Пампорово.  
През изминалия месец няма издадени наказателни постановления, както и наложени имуществени 
санкции.  
Подробен отчет за дейността на инспекцията през месец декември 2014 г. е публикуван на интернет 
страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”. 
 

 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Във В. Търново ще се събират опасни битови отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1381022                      
 

 

Текст: Община Велико Търново сключи договор с фирма „Балбок инженеринг”АД за организиране на 
мобилни пунктове за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата. С организирането на тази 
дейност Общината изпълнява изискванията на Закона за управление на отпадъците и осигурява 
екологосъобразно третиране и оползотворяване на битовите отпадъците. 
 
Акциите ще се провеждат три пъти годишно през месеците февруари, юни и октомври. 

http://sever.bg/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D0%94%D0%B0-%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8-_l.a_c.23347_i.358631.html
http://vestnikdospat.blogspot.com/2015/01/83.html
http://vestnikdospat.blogspot.com/2015/01/83.html
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1381022
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Предмет на договора са опасни отпадъци, класифицирани по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за 
класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.) с код и наименование, както следва: 

№ Описание на отпадъка Класификация на отпадъка 

1. Замърсени опаковки 15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни вещества 

2. Лекарства с изтекъл срок на 
годност 

20 01 31* Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 

3. Живачни термометри иживак 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 
живак 

4. Почистващи препарати, 
дезинфектанти, белина и др., 
препарати за борба с вредители, 
киселини, основи и реактиви 

20 01 29* Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни 
вещества 
20 01 19* Пестициди 
20 01 14* Киселини 
20 01 15* Основи 
20 01 17* Фотографски химични вещества и смеси 

5. Бои, политури и лакове; 
праймери и разредители за боя; 
терпентин; лепила 

20 01 27* Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи 
опасни вещества 
20 01 13* Разтворители 

На същите пунктове и дати за улеснение на гражданите ще се събират и излезли от употреба батерии, 
електрическо и електронно оборудване. През месец февруари пунктовете ще бъдат ситуирани пред МОЛ 
– Велико Търново и пред сградата на Общината. Датата ще бъде обявена допълнително до  края на месец 
януари. 
 
 

 
Източник: pressadaily.bg 
 

Заглавие: Пет депа за боклук ни излизат златни 
Заради фатално забавяне ще дадем 45 млн. лв. за сметища в Златица, Провадия, Благоевград, 
Дупница и Пазарджик 
 

Линк: http://pressadaily.bg/publication/64738-%D0%9F%D0%B5%D1%82-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-
%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8/                       
 

 

Текст: Пет регионални депа, които бяха фатално забавени, ще ни излязат златни. Вместо с европари сега 
трябва да платим поне 45 млн. лв. национални средства, за да ги изградим, защото това е изискване на 
Брюксел. Проблемите са в Златица, Провадия, Благоевград, Дупница и Пазарджик. Причината е мудната 
работа на кметските екипи, протести заради мястото на площадките и обжалвания от зелените или други 
неправителствени организации. 
До края на 2014 г. имахме право да ползваме европари за строеж на сметища, но от 1 януари тази 
възможност вече е анулирана. В следващия програмен период ще се дават суми само за надграждащи 
инсталации за пречистване. 

http://pressadaily.bg/publication/64738-%D0%9F%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8/
http://pressadaily.bg/publication/64738-%D0%9F%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8/
http://pressadaily.bg/publication/64738-%D0%9F%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8/
http://pressadaily.bg/publication/64738-%D0%9F%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8/
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От април миналата година срещу България има наказателна процедура в съдебна фаза, защото към края 
на 2009 г. трябваше да функционират 57 регионални депа, които да отговарят на всички нормативни 
изисквания. Към настоящия момент са изградени и са в експлоатация само 34, съобщи вицепремиерът 
Томислав Дончев. 
За депото в Благоевград ще са нужни 13 800 000 лв., като 3 млн. лв. от тях са за рекултивация на 
съществуващото депо, върху което ще се изгради новото. За Пазарджик на база идеен проект ще са 
нужни около 10 млн. лв. Още толкова ще платим на Дупница, а на Златица - други 4 млн. лв. В Провадия 
все още са на фаза прединвестиционни проучвания за площадка в с. Войводина, община Вълчидол, и 
дори още нямат точни сметки, но се счита, че ще са нужни поне 4 млн. лв., съобщи за „Преса“ министърът 
на околната среда Ивелина Василева. Тя каза още, че парите за първите клетки на тези пет депа ще 
дойдат от специалния екофонд. Днес очаква пълен доклад за състоянието на депата и стъпките, които ще 
се предприемат. В края на миналата година правителството прие и националния план за управление на 
отпадъците с точно разписан график, който ще бъде и наш аргумент пред съда в Люксембург. 
Парите, които ще получат петте общини за сметища, ще бъдат безвъзмездни, обясни Василева. Едва ли 
обаче депата ще бъдат завършени и тази година. Ако страната ни бъде осъдена от ЕК, ще трябва да плаща 
хиляди евро всеки ден, докато не отстрани проблема.   
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Текст: Продължават набезите на крадци на кабел във видинското село Гара Орешец. Това каза за Радио 
“Фокус”- Видин кметът на селото Костадин Филипов. 
„В моите правомощия аз трябваше да дам информация и написах докладна до районния прокурор на 
град Белоградчик в която обширно и подробно обясних за ситуацията. Нямаме отговор от прокуратурата. 
Информираме постоянно полицията на РПУ – Белоградчик. На момента се изпраща екип, крадците 
виждат автомобила със знака на полицията оставят за момент работата си докато колата премине и 
продължават да изкопават кабела”, обясни Костадин Филипов. По думите му, крадците разкопават и в 
частни имоти. „Борим се на местно ниво с крадците за да не се стигне до разкопаване на тротоарните 
площи в района на Гара Орешец и постоянно имаме проблем”, добави Костадин Филипов. Кметът 
обясни, че площите около селото са разкопани навсякъде от крадците. „Почти само с наши сили, средства 
и хора се опитваме да браним селото. Все още нищо не сме постигнали за да спрем окончателно 
набезите”, допълни Костадин Филипов. 
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