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 Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще участва в първата работна среща между институции и 
неправителствени организации за управление на речните басейни 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3013                                         
 

 

Текст:  Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в първата работна среща 
между Басейновите дирекции към МОСВ и природозащитни неправителствени организации (НПО) за 
актуализацията на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). Събитието ще се състои на 12 
февруари от 10:00 часа в Бета Хаус София. 
Целта на работната среща е подобряване на взаимодействието между Басейновите дирекции и 
неправителствените организации в постигането на общи подходи при разработването на плановете за 
управление на речните басейни. 
Срещата обединява за първи път институции и организации в сътрудничество за качествено управление 
на речните басейни. В нея ще вземат участие представители на четирите басейнови дирекции (БД) към 
МОСВ - БД Пловдив, БД Варна, БД Плевен и БД Благоевград и на различни НПО с екологична насоченост. 
  
 
 
Източник: regnews.net 
 

Заглавие: В Лясковец въведоха система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци 
 

Линк: http://www.regnews.net/bg/v-lyaskovets-vavedoha-sistema-za-razdelno-sabirane-na-masovo-
razprostraneni-otpadatsi-/#.VNxc8_4cTcs    
                                   

 

Текст: Система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци въведоха в Лясковец. 
Общината сключи договори за сътрудничество с фирмите „МЕГА – МД” ЕООД и „МАРВЕЛ ПРИМ” ЕООД, 
съгласно които тези отпадъци могат да бъдат предавани на площадките в гр. Лясковец (площадка № 1, 
имот № 000614 в землището на гр. Лясковец) и с. Козаревец (УПИ ІV – 45 в кв. 18 А по ПУП на с. 
Козаревец). Двете фирми ще съдействат на жителите на община Лясковец, които искат предадат масово 
разпространените си отпадъци.  
Целта на системата е подобни отпадъци – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС) и гуми (ИУГ), образувани от домакинства, обществени и административни учреждения, 
училища, търговски, промишлени, туристически и други обекти на територията общината, да не попадат в 
общия поток. За да не попадат сред другите битови отпадъци, тези от опаковки се събират, 
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транспортират, сортират по видове материали в сепарираща инсталация, след което разделно събраните 
рециклируеми материали се оползотворяват при крайни потребители. Електрическото и електронно 
оборудване и старите батерии и акумулатори се събират чрез провеждане на акции по разделно 
събиране два пъти годишно, след което се предават за предварително третиране, рециклиране, 
оползотворяване и/или обезвреждане на организациите по оползотворяване. Датите и местата за 
провеждане на акциите по разделно събиране на ИУЕЕО и НУБА ще бъдат оповестени един месец 
предварително.  
Неизползваемите МПС и отпадъци от тях на територията на общината се събират и съхраняват с цел 
последващо разкомплектоване и предаване за оползотворяване, рециклиране, и/или повторна употреба 
от организациите по оползотворяване,  с които има сключени договори. Старите гуми пък се предават на 
фирма по оползотворяване за транспортиране, временно съхранение, предварително третиране, 
повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 
 
 
 
Източник: uab.org 
 

Заглавие: Променят екотаксите за автомобилите 
 

Линк:  http://www.uab.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/                                           
 

 

Текст: Обмисля се промяна на екотаксите, които се заплащат при внос на автомобили в страната, съобщи 
вчера министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Идеята е те да се обвържат с 
количеството въглеродни емисии, отделяни от двигателя. 
В момента размерът на таксата зависи изцяло от възрастта на автомобила, но не е обвързан с 
екологичност. За новите коли таксата е в размер на 146 лева. За автомобили на възраст до 5 години 
сумата е 200 лева. За возилата между 5 и 10 години се плащат 253 лева, а за тези над 10 години – 267 
лева. 
Екотаксата, наричана още продуктова такса за рециклиране на МПС, се заплаща в КАТ при регистрацията 
на автомобила. Парите влизат в държавното предприятие ПУДООС към Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ). 
У нас единствено в Закона за местните данъци и такси има разпоредби, обвързани с евростандартите за 
вредни емисии от автомобилните двигатели, като има данъчни отстъпки за колите със сертификат от Евро 
3 нагоре. 
Експерти от МОСВ коментират, че от четирите вида горива, предлагани у нас, най-голям замърсител е 
дизелът заради саждите и полиароматните въглеводороди, които отделя. 
След него се нарежда бензинът, който съдържа бензен и летливи органични съединения. По-малко 
замърсявания има от пропан-бутана, а най-екологичното автогориво е природният газ. 
Регистрираните у нас леки автомобили са 2,9 млн. броя. От тях 1,75 млн. са бензинови, а останалите – 
дизелови. 
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Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Държавната приемателна комисия подписа акт 16 за новото регионално депо край 
добричкото село Стожер 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1013508                                   
 

 

Текст: Държавната приемателна комисия подписа акт 16 за новото регионално депо за битови отпадъци 
край село Стожер, съобщиха от общината в Добрич. Актът е стъпка към издаване на разрешение за 
ползване на депото и на довеждащата инфраструктура - път с бариера и видеонаблюдение, 
електрозахранване, външна кабелна линия. Строителството на тези обекти е част от проект на обща  
стойност 38 877 000 лева. Финансовата подкрепа е по старата оперативна програма "Околна среда".  
Новото депо ще обслужва 215 селища във всички общини в област Добрич и шуменската Никола Козлево. 
Първата клетка за депониране на отпадъци разполага с обем 240 000 кубически метра. 
В депото са изградени административна сграда с лаборатории, производствена сграда за разтоварване, 
сортиране и рециклиране на отпадъците, склад за временно съхранение на опасни отпадъци и други. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg   
 

Заглавие: Експертен съвет към РИОСВ Перник даде положително становище за ОВОС на депото в село 
Джерман 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1394709                                    
 

 

Текст: Експертен съвет към РИОСВ Перник е дал положително становище за въздействието върху 
околната среда на депото в село Джерман, информира зам.- кметът на община Дупница Красимир 
Георгиев. 
"Нещата са по процедура, близа година ни бави становище на РЗИ Кюстендил. Но сега очаквам по най- 
бърз начин директорът на РИОСВ Перник да потвърди решението за ОВОС на експертния съвет. Близо 10 
000 000 лв. за изграждане на първата клетка на депото ще бъдат осигурени от ПУДОС.Всички останали 
части от проекта- сепариране, компостиране, залесяване би трябвало да се финансират по ОП "Околна 
среда", коментира Георгиев. 
Той не очаква инициативният комитет от с. Джерман да обжалва положително становище за 
въздействието върху околната среда, защото е направен професионално. 
"Разчитам на техния здрав разум, защото плащаме ежегодно огромни санкции. ЕК води наказателна 
процедура срещу България .В Дупница плащаме всяка година 800 000 лв. наказателни такси, заради 
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липса на депо. Освен това имаме депо близо до жк. "Бистрица", което трови целия град, така че 
интересът да се изгради депото е общ", заяви още Красимир Георгиев. 
 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: 75 проверки е извършила РИОСВ - Велико Търново 
Има наложени санкции и дадени предписания 
 

Линк: http://agro.bg/news/article52970.html                                           
 

 

Текст: 75 проверки  е  извършила  инспекцията  по  опазване  на околната  среда  и  водите  във Велико 
Търново за  2014 г. Те  са  направени  по жалби  и  сигнали  на  граждани  за извършени  нарушения.  
Най-честите нарушения, посочвани в жалбите и сигналите, са свързани със замърсяване на атмосферния 
въздух, замърсявания с отпадъци, с отпадъчни води, отглеждане на животни и замърсяване с тор, 
намерени бедстващи птици. 
От извършените  проверки 34 писмени жалби са подадени за общините Велико Търново, Габрово и 
Павликени. Установено е, че 9 са основателни, 11 са неоснователни, а 14 жалби са препратени за 
решаване по компетентност от други институции. Най-много сигнали са подавани за замърсявания в 
общините Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Габрово и Севлиево.  
Анализът, изготвен от експертите показва, че с 38%  е намалял броят на основателните сигнали и жалби 
спрямо 2013 г., когато те са били 48 броя. За два обекта се наблюдава повторяемост на сигналите относно 
дейността им. В резултат на извършените проверки на тези обекти са наложени санкции и са дадени 
предписания за привеждането им в съответствие с нормативните изисквания. 
 
 
 
Източник: sofia.actualno.com 
 

Заглавие: Калоян Паргов: Новият завод за отпадъци ще вдигне такса "смет" в София два-три пъти 
 

Линк: http://sofia.actualno.com/Kalojan-Pargov-Novijat-zavod-za-otpadyci-shte-vdigne-taksa-smet-v-Sofija-
dva-tri-pyti-news_456267.html                                          
 

 

Текст: Новият завод за отпадъци на София, който трябва да бъде готов до есента, ще бъде най-скъпото 
съоръжение за преработка на отпадъци, което сме виждали. Това заяви пред Actualno.com лидерът на 
БСП-София Калоян Паргов. 
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Според Паргов вложената в завода технология ще доведе до невероятно косвено оскъпяване. 
Технологията, която се изпозлва, вече отмира в Европа и ще повлияе на първо място на такса смет в 
столицата в посока нагоре, убеден е червеният лидер. Той припомни, че такса смет се формира на база 
план-сметката за чистотата, а с новия завод и по-точно стойността на работата му таксата ще се увеличи 2-
3 пъти. 
"Вече приключиха конкурсите за чистотата в столицата, скоро ще са ясни фирмите, които ще поемат 
работата в седем зони и ще се окаже, че ако до вчера една кофа струва за вдигане и за почистване 5,88 
лева, от утре новите фирми ще го правят за 21 лева. И всичко това ще се калкулира на гърба на 
столичани", заяви Паргов. 
Още преди две седмици попитахме премиера Бойко Борисов как цената на завода и експлоатационните 
му разходи ще се отразят върху формирането на такса "смет" за софиянци в близко бъдещ? Тогава той 
говореше как косата му е побеляла от БСП-София, а не от некомпетентните решения, които неговата 
администрация и той самият е взимал като кмет, както и неговите наследници в общината в лицето на 
Йорданка Фандъкова, посочи Паргов. 
 
 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: Мобилни пунктове за опасни битови отпадъци ще бъдат разположени във Велико Търново 
На мястото могат да бъдат донесени лекарства с изтекъл срок на годност 
 
Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/02/12/300055-
mobilni_punktove_za_opasni_bitovi_otpadutsi_shte_budat_razpolozheni_vuv_veliko_turnovo                                           
 

 

Текст: Мобилни пунктове за събиране на опасни битови отпадъци ще бъдат отворени във Велико 
Търново. Организатори на акцията са Община Велико Търново, съвместно с три специализирани фирми. 
13 февруари пред сградата на Община Велико Търново, а на следващия ден (14 февруари) - на паркинга 
пред Мола. 
В пунктовете ще се събират замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни 
термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за борба с вредители, 
киселини, основи и реактиви. Гражданите могат да донесат и бои, политури и лакове, праймери и 
разредители за боя, терпентин, лепила, а така също излезли от употреба батерии и старо електрическо и 
електронно оборудване. 
Събирането на опасни битови отпадъци е реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение 
на изискванията по Закон за управление на отпадъците. Подобни акции са планирани и през месеците 
юни и октомври. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Петима задържани за кражба на телефонен кабел 
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1394645                                            
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Текст: Петима мъже от Стрелец и Шарково са задържани от служители на Районно управление в Елена 
непосредствено след кражба на телефонен кабел. Около 19 ч. вчера униформените получили сигнал за 
прекъснат кабел в землището на с. Руховци. 
Полицаите предприели необходимите действия и установили извършителите. Задържани са петима 
мъже на възраст от 27 до 53 години. Трима от тях са известни на полицията и са осъждани. Иззети са 
двата леки автомобила, с които се придвижвала групата. Започнато е досъдебно производство. 
 
 
 
Източник: slivensega.wordpress.com 
 

Заглавие: Издирват крадци на съобщителен кабел 
 

Линк: 
https://slivensega.wordpress.com/2015/02/11/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0
%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB/  
                                            
 

 

Текст: Сливенската полиция издирва крадци на голямо количество съобщителен кабел от 
телекомуникационната железопътна мрежа, свързващ жп гарите Кермен и Безмер. За времето от 14-и 
януари до 9-и февруари неизвестен извършител е направил 27 изкопа в трасето от северната страна на 
железопътната линия, след което е откраднал 950 метра телефонен кабел. 
Откраднатият кабел е от резервно съобщително трасе, поради което кражбата не е причинила 
прекъсване на връзката между гарите. 
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https://slivensega.wordpress.com/2015/02/11/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
https://slivensega.wordpress.com/2015/02/11/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
https://slivensega.wordpress.com/2015/02/11/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
https://slivensega.wordpress.com/2015/02/11/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
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