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Заглавие: Министър Ивелина Василева: В България има изградена успешна и работеща система за 
разделно събиране и рециклиране на масово разпространени отпадъци 
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izgradena-uspeshna-i-raboteshta-sistema-za-razdelno-sabirane-i-retsiklirane-na-masovo-razprostraneni-
otpadatsi.html           
                                        

 

Текст: София. Към момента в България има изградена успешна и работеща система за разделно 
събиране и рециклиране на масово разпространени отпадъци. Това каза министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос свързан с политиките 
за ползите от отговорността на производителите при разделното събиране на отпадъците, предаде 
репортер на Агенция „Фокус“. „Има такава система включително и на отпадъци от опаковки, излезли от 
употреба превозни средства и електронно оборудване“, обясни тя. По думите й съгласно действащото 
законодателство лицата, които пускат на пазара продукти, от които се образуват масови разпространени 
отпадъци, носят отговорност, включително и с покриването на разходите за разделно събиране, 
рециклиране и оползотворяване на съответните отпадъци. „При разработването на нормативните актове 
е ползван и опитът на другите държави-членки и са взети най-приложимите практики съгласно 
спецификите в нашата страна“, обясни министърът на оконата среда и водите. Според нея 
производителите изпълняват задълженията си чрез заплащане на продуктова такса на предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда било тя индивидуална или чрез организация по 
оползотворяване. Ивелина Василева каза още, че държавно определените продуктови такси, които се 
изплащат, са заложени в наредбата. „Възнагражденията, които производителите изплащат за 
оползотворяване, се определят на пазарен принцип“, поясни министърът. 
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Заглавие: Доклад за околната среда показва ползите от действията на ЕС 
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Текст: Доклад за околната среда показва ползите от действията на ЕС 
03 Март 2015 
Европейска комисия - Съобщение за пресата 
Нов доклад, публикуван днес, сочи, че координираните действия на ЕС в областта на околната 
среда донесоха значителни ползи за гражданите през последните 5 години. Европейците се 
радват на по-чист въздух и вода, депонират по-малко отпадъци и рециклират повече; 
същевременно политиките в областта на околната среда спомагат за нови работни места и 
растеж. В доклада се предупреждава обаче, че дългосрочната цел на Европа „Да живеем добре в 
пределите на нашата планета“ — целта на общата програма на Европейския съюз за действие за 
околната среда (Седмата ПДОС) — не е възможно да бъде постигната със сегашното равнище на 
амбиция на политиките по отношение на околната среда и свързани с нея въпроси. 
Докладът „Европейската околна среда — състояние и перспективи за 2015 г.“ (SOER 2015), 
изготвен от Европейската агенция за околна среда, съдържа обобщена оценка на околната среда 
в Европа, включваща данни на световно, регионално и национално равнище, както и сравнения 
между отделните държави. Той е и поглед към следващите 5 години и след това, и отправя ясно 
предупреждение за рисковете от влошаване на качеството на околната среда, което от своя 
страна би засегнало човешкото благосъстояние и благополучие. В доклада се призовава за по- 
съгласувано разработване на политики — призив, на който Комисията отговаря с редица 
екологични инициативи за 2015 г., включително нов, по-широк пакет от мерки относно кръговата 
икономика, преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, план за действие по 
управлението на световния океан и изменен пакет от мерки за качеството на въздуха. 
Европейският комисар по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела заяви: 
Виждам доклада за състоянието на околната среда за 2015 г. като „стартова линия“ на моя 
мандат. Докладът ясно показва, че политиките на ЕС в областта на околната среда носят ползи. 
Те спомагат и за създаването на работни места. Бурният растеж на екологосъобразната 
икономика, дори през най-тежките години на рецесия, е добър знак за конкурентоспособността 
на Европа. 
Трябва да продължим да сме бдителни, за да гарантираме, че добре прилаганата подходяща 
политика води до отлични резултати за околната среда както на сушата, така и в морето. 
Приоритет са инвестициите в нововъведения за запазване на благополучието и качеството на 
живот. Дългосрочните инвестиции, които правим днес, могат да осигурят благоденствието ни 
през 2050 г. в рамките на нашата планета. 
Ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика 
От доклада става ясно, че за инвестициите в опазването на околната среда са налице солидни 
икономически основания. През периода 2000—2011 г. екологичните отрасли в ЕС отбелязаха ръст 
от 50 %, с което те спадат към малкото сектори, отбелязали постоянен разцвет въпреки 
кризата.Докладът показва също така, че управлението на отпадъците се подобрява, въпреки че 
европейската икономика все още е далеч от кръговата, понеже твърде много отпадъци се 
депонират подземно и не е изчерпан потенциалът за рециклиране и за оползотворяване на енергията. 
Комисията се стреми през 2015 г. да бъде възстановен балансът чрез пакет от амбициозни мерки 
за кръговата икономика — целта е да се повиши конкурентоспособността на европейската 
икономика с ефективно използване на ресурсите, като в допълнение към сектора на управление 
на отпадъците се обхванат редица икономически сектори. За максимално оползотворяване на 
ресурсите се налага анализ на всички етапи от жизнения цикъл на продуктите — от добива на 
суровини през проектирането на продуктите и тяхното производство до разпределението и 
потреблението им; схеми за поправка и повторна употреба; управление на отпадъците и 
увеличаване на използването на вторични суровини. 
Природа и биологично разнообразие 
В доклада се подчертава, че Европа не успява да спре загубата на биологично разнообразие, тъй 
като продължават да изчезват местообитания на животни и растения. Особено застрашено е 
морското биологично разнообразие. През 2015 г. (година, посветена на природния капитал), 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  



                         
  
 
Комисията ще допълни констатациите от доклада със задълбочен доклад за състоянието на 
природата. Той на свой ред ще послужи при средносрочния преглед на стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие и при текущото оценяване на законодателството на ЕС в областта на 
опазването на природата, за да се подобри ефективността и се намали административната тежест. 
Под мотото „Природата — нашето здраве, нашето богатство“ от трети до пети юни тази година в 
Брюксел ще се проведе „Зелената седмица“ — най-голямата годишна проява в Европейския съюз, 
посветена на политиката в областта на околната среда. Тя ще предостави възможност за размисъл 
относно начините, по които ЕС може да продължи усилията си за преодоляване на предстоящите 
предизвикателства пред природата и биологичното разнообразие, за да се осигури устойчив 
дългосрочен растеж и благоденствие. 
Управление на световния океан 
Както беше подчертано в доклада, Европа е изправена пред двойното предизвикателство да 
възстанови и защити екосистемите на нашите морета, като същевременно запази централното 
значение на морските и крайбрежните дейности за икономиката и обществото на ЕС. ЕС се 
ангажира да управлява отговорно моретата и да поеме водеща роля в дискусиите по 
международното управление на световния океан. Тази година Европейската комисия ще започне 
процес на широки консултации, които да я подпомогнат в определянето на нейните следващи 
действия по управлението на световния океан. Успоредно с това ЕС ще продължи да работи с 
международните си партньори и световните институции като ООН, за да постигне широкообхватен 
политически ангажимент по тази цел. 
Действия по климата 
Политиките относно климата дават резултати, тъй като емисиите на парникови газове намаляха с 
19 % спрямо 1990 г., докато същевременно икономиката на ЕС нарасна с 45 %. Поставените за 
2020 г. цели относно енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност също са 
постижими. Следователно ЕС е на път да изпълни своите цели по стратегията „ЕС 2020“ в 
областта на климата и енергетиката. Но според доклада SOER 2015 сега прилаганите политики и 
мерки няма да бъдат достатъчни, за да се постигне по-дългосрочната цел за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г. така че европейската икономика да се 
превърне в нисковъглеродна. Комисията вече реагира на този призив, като подготвя нови 
предложения за политики с цел намаление на емисиите с 40 % до 2030 г., което беше одобрено 
миналата година от Европейския съвет. 
Качество на въздуха 
Докладът показва, че днес дишаме много по-чист въздух, отколкото преди десетилетия. Емисиите 
на редица замърсители на въздуха, като например серен диоксид (SO2) и азотни оксиди (NOx), 
намаляха значително през последните десетилетия главно в резултат на европейското 
законодателство за качеството на въздуха. Но въпреки тези постижения лошото качество на 
въздуха си остава най-важната свързана с околната среда причина за преждевременна смърт в 
Европейския съюз. ЕС ще предложи изменен пакет от мерки за качеството на въздуха, за да 
осигури най-добрия подход за постигане на резултати в тази област. 
Контекст 
Докладът „Европейската околна среда — състояние и перспективи за 2015 г.“ предоставя 
всеобхватна оценка на състоянието, тенденциите и перспективите на околната среда в Европа, 
поставена в глобален контекст. В него се дава информация за изпълнението на европейската 
политика в областта на околната среда и се анализират възможностите за промяна на 
съществуващите политики, за да се постигне визията на ЕС за 2050 г. да живеем добре в 
пределите на нашата планета. Той бе изготвен от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) 
като съвместно начинание — в тясно сътрудничество с Европейската мрежа за информация и 
наблюдение на околната среда (Eionet), както и със службите на Европейската комисия. 
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Заглавие: Глоби за 50 000 лева наложи Екоинспекцията 
 Най-много сигнали са подадени за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци 
  
Линк: http://www.plovdiv.utre.bg/2015/03/03/304408-globi_za_50_000_leva_nalozhi_ekoinspektsiata                                           
 

 

Текст: Глоби за повече от 50 000 лева е наложила Регионaлната инспекция по околна среда и води в 
Пловдив през 2014 г. 1164 проверки са извършили експертите от РИОСВ - Пловдив през миналата година. 
534 са извънплановите проверки, като 120 от тях са по сигнали и жалби на граждани. Резултатите от 
проверките са публикувани на интернет страницата на Екоинспекцията.  
Най-честите нарушения, установени при проверките са свързани с неизпълнение на условията в 
издадените разрешителни или на предписанията, дадени при предишни проверки; непровеждане на 
собствен периодичен мониторинг; превишения на нормите за допустими емисии; нерегламентирано 
изхвърляне на отпадъци и извършване на дейности по отпадъците без необходимите 
разрешителни,неизготвени оценки за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси. 
275 са получените сигнали на "Зелен телефон" в РИОСВ - Пловдив през 2014г. Най-много сигнали са 
подадени за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци, превишаване на нормите за шум в 
околната среда и нарушаване на Закона за биологичното разнообразие. 124 акта са съставени от 
екоинспекцията за миналата година, издадени са 105 наказателни постановления и са наложени 
имуществени санкции и глоби за неспазване на екологичното законодателство на обща стойност 510 510 
лева. 
 
 
 
Източник: svishtov-info.net 
 

Заглавие: Хванаха момчета, откраднали медни съдове в Ореш 
 

Линк: http://svishtov-info.net/news/22685                                          
 

 

Текст: Свищовски криминалисти разкриха кражба на медни съдове от имот в с. Ореш. Престъплението е 
извършено в периода 20 февруари – 1 март, чрез разбиване на входна варта на избено помещение. По 
случая е започнато досъдебно производство. След проведени действия по разследванто криминалистите 
влезли в дирите на извършителите – две момчета на 16 и 17 години от същото село, и двамата известни 
на полицията и регистрирани за кражби и увреждане на чуждо имущество. Инкриминираните вещи са 
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установени и върнати на собственика. Работата по изясняване на случая и документиране на престъпната 
дейност на извършителите продължава. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Хванаха крадци, крали цветни метали 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1401281                                           
 

 

Текст: Двама мъже и една жена са задържани за кражба на цветни метали. Вчера тримата са се опитали 
да продадат на пункт за изкупуване на черни и цветни метали 232кг. обгорен телефонен кабел, 
информират от полицията в Сливен. 
След проведеното разследване от органите на реда се установява, че кабелът е обект на кражба от 
землището на село Раково. Задържаните са от село Градец. 
Те са двама криминално проявени мъже и една жена, без криминални регистрации. 
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