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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=141                        
                                        

 

Текст: Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ) има за основни цели: 
 1. Транспониране на част от изискванията на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 
1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива. 
 2. Осигуряване прилагането и контрола на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за 
флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006. 
 3. Актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от 
неподвижни източници. 
 4. Отмяна на вече неактуални разпоредби. 
 5. Изпълнение на мерки с №№ 56-58 от Плана за действие за намаляване с 20 на сто на 
административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски 
изисквания, за периода 2012-2014г. (приет с РМС № 25/27.06.2012г.). 
 Чрез Преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на ЗЧАВ се предлагат изменения и 
допълнения на Закона за биологичното разнообразие, свързани с прилагането на два нови регламента на 
ЕС, а именно: Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за 
спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и 
справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза и 
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и 
управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. 
 Крайна дата за съгласуване: 22.04.2015 г. 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: РИОСВ - Русе: През 2013 и 2014 г. много от организациите по оползотворяване на отпадъци от 
опаковки прекратиха договорите си с по-малките общини в региона и оттеглиха контейнерите си 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_137839.html                                    
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Текст: Всичките 22 общини, които са разположени на контролираната от РИОСВ–Русе територия имат 
утвърдени програми по „Управление на дейностите с отпадъци” (УДО), където са регламентирани на 
общинско ниво дейностите с масово разпространените отпадъци, включително и определяне на местата 
за събиране на отделните по вид МРО. През отчетния период са предоставени отчети от общинските 
администрации за изпълнението на предвидените в програмите през предходната 2013 г. дейности. 
През 2013 и 2014 г. много от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки прекратиха 
договорите си с по-малките общини в региона и оттеглиха контейнерите си за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки. Мотивът на организациите е, че съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредбата за опаковки и 
отпадъци от опаковки (ДВ бр. 85/2012 г.) задължително в системите за разделно събиране се обхващат 
населени места с население над 5 000 жители. В резултат на това от всичките 22 общини на територията 
на РИОСВ – Русе към края на 2014 г. само в осем останаха изградени и функциониращи системи за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки.  
През 2014 г. няма утвърдени програми от РИОСВ-Русе за индивидуално изпълнение на задълженията на 
лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Шефът на БЧК-Варна: Човешки животи отидоха заради скрап  
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1417819                                            
 

 

Текст: Инцидентът със срутилия се хотел „Вероника" в комплекса „Слънчев ден" е станал заради фатална 
човешка грешка. Това заяви за Дарик Илко Раев - председател на Областния съвет на БЧК във Варна. 
Според Раев работниците на обекта, освен че е трябвало да съборят сградата, са отделяли железата в 
метален сандък. „За тази скрап отидоха човешки животи", коментира шефът на БЧК-Варна. 
Според Раев, който е на мястото на инцидента от снощи, при издирването на затрупаните работници се 
работи на сляпо. Един от оцелелите насочвал издирващите екипи към мястото, където за последно са 
били забелязани затрупаните му колеги. На обекта няма отговорно лице, което да насочва екипите, 
отбеляза шефът на БЧК-Варна. 
В издирването на оцелели под руините след 2,00 часа се включи и куче на Планинската спасителна 
служба. Специално обученото животно прави почивки на всеки 20 минути, тъй като трудно прониква под 
руините, добави Илко Раев. 
Той призова много бързо да се потърси отговорност за случилото, а не вината да се размие както при 
много други събития. 
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Източник: segabg.com 
 

Заглавие: Брюксел ще ни санкционира заради забавените сметища 
 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=731351                      
                                        

 

Текст: Има голяма вероятност България да бъде санкционирана от Европа заради боклуците, призна 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя припомни, че през април т.г. Европейският 
съд започна наказателна процедура срещу страната ни заради това, че все още у нас не са приведени в 
съответствие с европейското законодателство регионалите системи за управление на отпадъците, не са 
премахнати и много от старите сметища. 
Василева инспектира хода на строителството на регионалното депо край старозагорското село Ракитница, 
което ще обслужва населението на 12 общини и ще осигури 64 нови работни места, съобщи vsekiden.com. 
То трябваше да бъде готово до средата на юли догодина, но срокът се удължава до края на 2015 година. 
Ръководителят на проекта Георги Трингов увери екоминистъра, че обектът не е сложен, строителите 
разполагат с нужната техника и новият срок ще бъде спазен. 
В момента в страната се изграждат 21 регионални системи за управление на отпадъците и на много места 
има забавяне - най-често заради обжалване на обществени поръчки за избор на изпълнители. Такива са 
случите на строящите се депа в Самоков, Ямбол и Бяла, Русенско. Депата се изграждат с пари по 
оперативната програма "Околна среда" на Европейския съюз. За програмния период 2007-2014 г. за 
България бяха предвидени 830 милиона лева, за следващия програмен период до 2020 г. по същата 
програма за страната ни са налични 524 милиона лева. 
 
 
 
 
Източник: delnik.net 
 

Заглавие: Мъглата около проекта за регионалното депо се разсейва 
 

Линк: http://delnik.net/%D0%BC%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82/                    
                                        

 

Текст: Решения на общинските съвети на Сливен, Стралджа, „Тунджа” и Нова Загора за издаване на запис 
на заповед в полза на община Ямбол за обезпечаване на евентуална финансова санкция по проекта за 
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регионалното депо разсея мъглата около неговото изпълнение, толкова старателно пазена от ямболската 
община. 
На 11 март кметовете на петте общини – Ямбол, Сливен, Стралджа, Нова Загора и „Тунджа”, които 
участват в Сдружението „Регионален център за управление на отпадъците – регион Ямбол”, са взели 
решение всяка да поеме финансова отговорност при условие, че не се стигне до изпълнение на всички 
индикатори за резултат, заложени за изпълнение по проекта. Тези индикатори за резултат включват както 
изграждането на клетка 1 на новото регионално депо, така и рекултивиране на съществуващите сметища 
в общините Сливен, Ямбол, Нова Загора и Стралджа, които реално ще бъдат и най-проблемни за 
изпълнение, заради малкия оставащ срок. Решението включва и условието, че община Ямбол ще 
подпише договор за строителство на клетка 1 единствено и само след издаване на такава запис на 
заповед в нейна полза от страна на четирите общини. 
Евентуалната финансова санкция е за 29 154 424,76 лв., докато целият проект е на стойност 31 324 461 лв., 
от които 1 934 897 лв. са собственото участие на общините. 
Санкцията за всяка от общините е определена според броя на населението и сумите за рекултивация на 
съществуващите сметища. За Ямбол като водеща община по проекта тя е в размер на 10 244 256,81 лв., за 
община Сливен – 7 008 712,04 лв., за община Нова Загора – 5 757 629, 18 лв., за община Стралджа – 
5 056 911,68 лв. и за община „Тунджа” – 1 086 915,05 лв., защото тя единствена няма сметище за 
рекултивация. 
Макар и след дебати общинските съвети на Сливен, Стралджа и „Тунджа” са приели решение за издаване 
на такава запис за заповед, но съветниците на Нова Загора единодушно са отказали с мотива, че това би 
довело до финансова нестабилност на общината. Не е нужно да коментирам, че едва ли съветниците са 
разбрали точно смисъла на тази запис на заповед, защото са коментирали, че това е едва ли не нов 
общински дълг, а всъщност това е по-скоро гаранция, че те ще направят всичко възможно да изпълнят 
своята част от проекта т. е. рекултивацията на тяхното сметище, защото от техния дял на финансова 
санкция в размер на 5 757 629,18 лв. парите за тяхната рекултивация по проекта са 4 265 000 лв. 
Най-ясно проблемът е обяснен от зам.-кмета Ели Василева по време на сесията на община „Тунджа”. Тя 
разяснява на тунджанските съветници, че запис на заповед не е дълг, нито заем, а гаранция за общината, 
подписала договора, че ако някои от индикаторите по проекта не бъде изпълнен и другите общини ще 
поемат своя дял от финансовата санкция, а не само тя. 
Според Ели Василева важните индикатори в този проект, които имат отношение към признаване на 
изпълнението му са строителството на клетка 1 и рекултивацията на четирите общински сметища. 
Кметът на Ямбол убеждавал своите колеги, че клетката ще бъде построена в срок, защото графиците са 
направени и само времето трябва да е добро да се изпълнят. Проблемни индикатори обаче са 
рекултивациите на четирите сметища, защото тепърва предстоят процедурите за избор на изпълнител и 
ако някоя от тях бъде обжалвана, може да се изтърват сроковете, които са до края на октомври 2015 г. 
Зам.-кметът на „Тунджа” обясни още, че при среща при екологичния министър на 24 март тя ги е уверила, 
че е много малко вероятно да се наложи 100 % финансова санкция за неизпълнение на проекта. 
Министерството на околната среда и водите е в процедура на сключване на споразумение с Европейската 
комисия, с което настоява да се удължи срока с 2 години само за рекултивацията по проекта на община 
Ямбол, за да може да се приключи строителството на клетката и едва тогава община Ямбол да започне 
рекултивация на старото сметище. 
Ели Василева отново подчерта, че най-голямата полза от този проект е точно рекултивацията на 
съществуващото сега сметище на Ямбол, защото то е собственост на община Ямбол, но се намира на 
територията на община „Тунджа” и вреди на нейните две села Дражево и Хаджидимитрово. 
Отделно ползата на петте общини е, че ако бъде изградено отговарящо на закона депо гражданите им 
няма да плащат санкция, която расте с всяка изминала година и ще бъде намалена таксата смет. 
Ели Василева припомни и друго, че ако загубим тези близо 30 млн. лв. европейски средства после всички 
общини ще трябва със собствени средства да извършат както рекултивацията на старите сметища, така и 
строителството на депо, отговарящо на законовите изисквания. 
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От община Ямбол така и не се намери кой да отговори на въпроса какво се случва сега, когато община 
Нова Загора не е подписала запис на заповед и дали това ще блокира подписването на договор за 
строителство на клетка 1. 
В Системата за управление и наблюдение на европейските проекти като краен срок за приключване на 
проекта е посочен 31 март 2016 г., но не е ясно дали това е за отчитане на проекта, или за завършване на 
строителните дейности. Така че мъглата е леко разсеяна, но в стила на община Ямбол не съвсем. 
„Неделник” ще продължи да следи ситуацията около този важен проект, защото изпълнението му реално 
от няколко години бърка в джоба на всеки данъкоплатец в Ямбол, защото заради забавянето му и 
затлачването във времето всички плащаме по-висока такса смет, а с всяка изминала година тя ще става 
все по-висока и по-висока, ако не го направим. 
 
 
 
Източник: kanal6.bg 
 

Заглавие: Двама са задържани в момент на кражба от склад на фирма 
 

Линк: http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/11961-
%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0                      
                                        

 

Текст: Кражба на 410м. ел. проводници от електропреносната мрежа разследват служители на участък 
“Запад”. Сигналът е получен на 7 април в 09,00 часа. През нощта неизвестен извършител е срязал и 
откраднал около 410 м. проводници от 3 междустълбия на улиците “Омуртаг” и “Странджа” в град 
Кермен. По случая е образувано досъдебно производство. 
 Двама са задържани в момент на кражба от складово помещение на фирма в индустриалната зона на 
град Нова Загора. К.А.(20г.) и З.А.(25г.) са забелязани тази сутрин около 00,30 часа от служители на частна 
охранителна фирма, след като са проникнали с взлом в складовото помещение. Те са направили опит да 
откраднат ел. кабел с дължина 64 метра. При появата на охранителите двамата правят опит да избягат, но 
са настигнати и задържани. Срещу тях е образувано досъдебно производство. 
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