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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Ивелина Василева ще инспектира обекти на територията на Област Велико Търново  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3277 
                                        

 

Текст: На 24 април (петък) министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще бъде на 
посещение във Великотърновска област. 
В 10 ч. министър Василева ще открие работна среща в сградата на Областната администрация на тема „За 
по-ефективно включване на общините на територията на Област Велико Търново в регионалните 
сдружения за управление на отпадъците“.  Във форума ще вземе участие и зам.-министърът на околната 
среда и водите Красимир Живков. 
От 11 ч. министър Василева ще инспектира работата по изграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Велико Търново. Проектът, на стойност 30 648 232 лв., се финансира по ОП 
„Околна среда 2007-2013“. В 13.10 ч. министърът ще провери как вървят строителните дейности по обект 
„Реконструкция и доизграждане на канализация по улици в град Горна Оряховица“, който се финансира 
от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и е на стойност 1 081 301 
лв. 
 
 
 
Източник: rtv-gabrovo.com 
 

Заглавие: Тихи скандали от Екоминистеството до Прокуратурата. 
 

Линк: http://rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52757:2015-04-23-05-07-
59&catid=67:2010-10-02-08-07-12&Itemid=100                
                                        

 

Текст: Министерство на околната среда и водите (МОСВ) тихомълком е подало сигнал в прокуратурата за 
сделката на бизнесмена Неделчо Гинин за имот в Синеморец, който в момента се застроява без всички 
необходими разрешителни. Това обявиха днес еколози на брифинг, посветен на поредните случаи за 
застрояване по Черноморието в изминалите две седмици.  
По думите на журналиста от "Биволъ" Асен Йорданов екоминистерството е внесло сигнал на 20 април, че 
сделката в Синеморец е незаконна. Според МОСВ има нередности при придобиването на земята от 
общината в полза на частното лице. Това била и причината РИОСВ-Бургас да не съгласува 
инвестиционните намерения на Гинин, който въпреки това вече строи на мястото. Както е известно 
РИОСВ замрази строежа, а случайно или не екоинспекторка бе заплашена по телефона във връзка със 
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свои телевизонни изяви по конкретния казус. Според журналиста от МОСВ не са обявили, че са сезирали 
прокуратурата от страх, какъвто е сковал голяма част от представителите на държавата в черноморския 
район. 
Оказва се, че през 2005 г. бившият собственик Неделчо Гинин е купил парцела в Парк Странджа от 
Община Царево, която не е имала законово право да го продава, пише "Биволъ". 
Забраната е формулирана от 2002 г. в Закона за защитените територии, където в Чл. 10 е записано, 
че собствеността на държавата и на общините върху горите, земите и водните площи, включени в 
защитените територии е публична. За да сключи сделка с частно лице общината трябва първо да деактува 
публичната общинска собственост в частна общинска собственост. Документ за тази смяна на 
собствеността обаче не съществува според РИОСВ. Някой през 2005 г. е извършил престъпление, 
продавайки публичната земя в парка. По това време община Царево се управляваше от червения кмет 
Петко Арнаудов. 
От вписването в Имотния регистър се вижда, че Неделчо Гинин е заплатил 170007 лв. за този терен. Само 
година по-рано той придобива като крайно нуждаещ се съседен имот за 2 лв. на кв. метър. По-късно там 
е построен апартаментният комплекс „Велека Ризърт“. Строежът, започнат сега от фирмата „Корк и Форк“ 
е всъщност разширение на комплекса. 
За да се случи това, през 2012 г. Неделчо Гинин изкупува от общината още 24 кв.м. терен към същия 
парцел и го продава на фирмата на дъщеря си „Корк и Форк“, която заявява инвестиционно намерение в 
„РИОСВ-Бургас“ и иска съгласуване. РИОСВ обаче открива, че промяната на собствеността от публична 
общинска в частна общинска не се е състояла документално и уведомява „Корк и Форк“, че според 
нея тази сделка е нищожна. Фирмата завежда дело в Административен съд – Бургас срещу мълчаливия 
отказ на РИОСВ да се произнесе със становище за екооценка и го печели. РИОСВ обжалва във ВАС, но 
„Корк и Форк“ се оттегля от делото и почва да строи без нужните документи. И до момента няма 
становище на РИОСВ за съвместимост на проекта, което прави незаконно изливането на бетона. 
От пресцентъра на МОСВ уточника малко по-късно, че регионалната екоинспекция в Бургас е поискала от 
държавното обвинение да провери всички сделки с недвижими имоти, попадащи в границите на 
Природен парк "Странджа". 
Междувременно Министерски съвет взе решение плажовете "Корал" и "Делфин" да бъдат дадени на 
екоконцесия. Както Клуб Z писа, още в мандата на Екатерина Захариева като регионален министър е била 
определена дефиниция за екоплаж - по-малко платени чадъри, по-малко заведения и плажни 
атракциони. Оказа се, че тази концепция е възприета и от настоящия регионален минситър Лиляна 
Павлова. Днес тя обяви, че изискванията към бъдещите концесионери ще са за много повече от 50% 
свободна за плажуване зона, на която летовниците ще разполагат собствени плажни принадлежности, 
без да заплащат. Заведенията трябва да се разполагат на не повече от 1% от плажната ивица, а 
атракционите изключват замърсители като джетовете например. 
Процедурата по намиране на концесионери въпреки, че е ускорена ще трае поне половин година. 
Дотогава плажовете ще бъдат дадени под наем. Процедура за наемател вече бе обявена със срок на 
договора 5 години. Павлова обаче уточни, че в момента , в който се намери концесионер договорът с 
наемателя ще бъде автоматично прекратен. Концесиите и за двата плажа ще бъдат 15-годишни. "Тъй като 
екоплажът изисква по-малко платени услуги и цената за концесионера ще бъде по-ниска", допълни 
Павлова. Годишната такса за "Делфин" ще бъде 4 337 лв., а за "Корал" 53 838 лв. без ДДС. 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Съставиха акт за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Долна Оряховица 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1423261                    
 

 

Текст: Експерти на РИОСВ извършиха проверка на района на закритото сметище на гр. Долна Оряховица 
след получен сигнал. Установена е автоцистерна, подготвена за изливане на течен отпадък „меласова 
шлемпа“ от производството на спирт от суровина меласа, чрез шлангове и монтирани тръби на терена. По 
информация на шофьора на цистерната, товарът е от „Захарни заводи“ в Горна Оряховица. При огледа се 
констатира замърсен участък с  площ около един декар. 
Проверка е извършена и в „Захарни заводи“, при която е установено, че инсталацията за производство на 
спирт от суровина меласа не работи. По данни на ръководството на дружеството, количество отпадък 
„меласова шлемпа“ изхвърлен на територията на закритото сметище в Долна Оряховица е формирано 
при измивни дейности на ферментационните съдове към инсталацията за производство на спирт от 
суровина меласа. 
За направените констатации по нерегламентираното изхвърляне на отпадъка на дружеството ще бъде 
съставен акт за установяване на административно нарушение и неспазване на Закона за управление на 
отпадъците.  Предвидената  от закона санкция е в размер от 1400 до 4000 лв. 
Във връзка с констатираното замърсяване е дадено предписание на „Захарни заводи“ за премахване на 
поставените тръби и почистване на замърсения участък в срок до 30 април. РИОСВ – ВеликоТърново ще 
осъществи последващ контрол по изпълнение на  даденото предписанието. 
На 22 април бе извършена повторна проверка на мястото на замърсяването. Установено е, че 
изхвърлянето на отпадъка е прекратено. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Стара Загора вече рециклира и оползотворява отпадъците 
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1423186               
                                        

 

Текст: Стара Загора ще сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно, което ще позволи 
отпадъчните материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата, и 
подобни отпадъци от други източници, да бъдат подготвяни за повторна употреба и рециклиране. Това 
ще става чрез модерна сепарираща инсталация, изградена от ДЗЗД „Консорциум Екологичен център - 
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Стара Загора", Пловдив, която вече работи. Там ще се третират смесени битови отпадъци, генерирани на 
територията на общината. Засега, останалите след сепариране отпадъци, ще бъдат транспортирани до 
съществуващото Общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Мандра баир". След завършването 
на Регионалния център за управление на отпадъците - Стара Загора , те ще бъдат извозвани там. 
Фирмата е избрана чрез процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки и с нея е 
сключен договор за предоставяне на услуги по предварително третиране. Консорциумът осигурява 
предаването на сепарираните отпадъци за последващо оползотворяване (вкл. рециклиране и термично 
оползотворяване) на съответните предприятия, лицензирани за такава дейност. По договор изпълнителят 
се задължава да отсортира минимум 30% отпадъци за последващо оползотворяване, спрямо входа от 
общото тегловно количество смесен битов отпадък за годишен период, доставен от община Стара Загора. 
За изпълнение на услугата по предварително третиране, чрез сепариране, Община Стара Загора ще 
заплаща на изпълнителя възнаграждение, определено по цена на тон сепариран отпадък, който не е 
предназначен за депониране към съответното депо на Община Стара Загора.  
Специалисти от Община Стара Загора ще осъществяват пряк контрол върху изпълнението на дейностите, 
предмет на договора. За неизпълнение на условията му, са предвидени санкции и неустойки. Договорът е 
сключен за срок от 60 месеца, който включва и времето за изграждане и пускане в експлоатация на 
сепариращата линия.  
Инсталацията включва зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автомобилна 
везна за отчитане на теглото; зона за разтоварване на постъпващите отпадъци; основна зона за 
осъществяване на дейността по предварително третиране на отпадъците и складова зона. 
Съоръженията и техническото оборудване (транспортни ленти, магнитни сепаратори и пр.) са 
инсталирани в основната зона, където се осъществява дейността по сепариране. От приемната зона, чрез 
транспортьори, материалите достигат до хоризонтален лентов транспортьор за сепариране, разположен в 
кабина за сепариране, където се извършва основната дейност по сепарирането на отпадъка. В 
помещението, което е затворено, с естествено и изкуствено осветление и климатизация, работят по 19-20 
работници на смяна. От двете страни на преминаващия транспортьор за сепариране са обособени места 
за работещите, които ръчно отделят и разделят по видове оползотворимите отпадъци. Общо на обекта 
работят около 50 души. 
Отделените суровини ще бъдат отвеждани до хидравлична преса за балиране или за насипно 
съхранение. Пресата за балиране оформя бали, които се транспортират до зоната за съхранение. 
В резултат на сепарирането се отделят минимум следните рециклируеми отпадъци от общия поток 
смесени отпадъци: хартия, велпапе, PVC- бутилки, пластмаса, алуминий, желязо и стъкло. 
Целта на сепарирането е да се намалят количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, да се снижат 
разходите по експлоатация на общинското депо, както и намаляване на вредното въздействие на 
депонираните отпадъци върху околната среда. 
Важен резултат от дейността на сепариращата инсталация е намаляването на заплащаните отчисления за 
обезвреждане на отпадъците на депа, както и оползотворяването на редица суровини от потока битови 
отпадъци. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Заловиха крадци, задигнали 2,3 тона скрап от вагони на ж.п. гара Плевен-Запад 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1423148                                  
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Текст: На 21 април 2015 год. около 23:30 часа при обход в района на ж.п. гара Плевен-Запад полицейски 
служители на Второ РУП - Плевен са забелязали съмнителни лица. Незабавно към мястото е изпратен 
втори полицейски автопатрул. 
При проверка на района служителите са задържали в момент на извършване на кражба на скрап от 
оставени на изчакване товарни вагони, четирима мъже на възраст от 53 до 61 години от гр. Плевен и село 
Ясен. 
При извършения оглед е установено, че от два вагона собственост на БДЖ - "Товарни превози", 
натоварени с метални отпадъци са отнети 980 килограма чугунени отпадъци и 1320 килограма стоманени 
отпадъци. 
Количеството метални отпадъци е намерено в тревиста местност в близост до ж.п. гара Плевен - Запад. 
Започнато е досъдебно производство за престъпление по чл.195, ал.1, т. 5 вр. с чл.18, ал.1 от НК, по което 
работа продължава разследващ полицай. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Днес депото за отпадъци ще се превърне в терен за творчество 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1423447                                        
 

 

Текст: 24 април е обявен за „Ден на отворените врати“ на депото за отпадъци, намиращо в землището на 
село Гръблевци. От Община Габрово съобщават, че е осигурен безплатен транспорт, тръгващ от пл. 
„Възраждане“ в 14:00 часа. 
Посетителите ще имат възможност да проследят пътя на отпадъка като разгледат новата регионална 
система за управление на отпадъците, а експертите от екипа по проекта ще отговорят на техните въпроси. 
Новото депо е изградено с финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. 
Възможно ли е депо за отпадъци да се превърне в терен за творчество? Отговорът е „Категорично Да“. 
 Именно това ще се случи с депото за отпадъци в Габрово, чиято ограда ще се превърне в платно, 
майсторски изрисувано от ученици от Националната гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа”. 
Подобна инициатива се случва за първи път в България и определено очакванията са високи. За да 
създадат своите шедьоври, художниците ще използват над 20 кв. м. от бетонната ограда на депото, а 
какви картини ще бъдат „окачени“ там предстои да разберем. 
Младите художници ще започнат работа още сутринта на 24 април. 
Освен да видят оригиналните картини, посетителите ще имат възможност и да проследят пътя на 
отпадъка като разгледат новата регионална система за управление на отпадъците, а експертите от екипа 
по проекта ще отговорят на техните въпроси. 
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Източник: burgascity.com 
 

Заглавие: Не изхвърляйте строителните и едрогабаритни отпадъци до казаните – глобяват! 
 

Линк: http://burgascity.com/%D0%BD%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0/                    
 

 

Текст: Община Бургас започва интензивни проверки за нерегламентирано изхвърлени строителни и 
едрогабаритни отпадъци до контейнерите. Пролетта е предпочитаното време за домашни ремонти. В 
тази връзка зачестиха гледките на безразборно пръснати край контейнерите стари дограми, строителни и 
едрогабаритни битови отпадъци. 
Не правете така, защото има начин да се отървете от боклука по законен и абсолютно безплатен начин! 
Община Бургас, съвместно с консорциум „ТИТАН БУРГАС“, продължава да предоставя безплатна услуга за 
извозване на строителните и едрогабаритни отпадъци, формирани при малки домашни ремонти. От 
стартирането на кампанията през м. март 2014 г. до днес, по този начин са прибрани и транспортирани 
над 64 000 чувала с отпадъци по заявка на граждани. 
Новата услуга прави града по-чист и пести пари на бургазлии. Тя се предоставя при следните изисквания: 
1. Всеки притежател на строителни и едрогабаритни отпадъци, е необходимо да подаде заявка за 
извозване на тел. 056/852 337 – за дата, час и адрес. 
2. Консорциум „Титан Бургас“ ДЗЗД, като изпълнител на заявката, е длъжен да извози отпадъците до 48 
часа след приемането й. Извозването се осъществява в интервала от 08.00 до 14.00 ч. за дните от 
понеделник до петък /включително/. 
3. Строителните отпадъци трябва да са поставени в чували. 
4. Количеството на отпадъка следва да не надвишава 3 куб. м. 
5. В деня на извозване чувалите със строителните отпадъци и едрогабаритните отпадъци да бъдат 
изнесени на място с осигурен достъп за специализирания автомобил. 
6. За живущите в кварталите и съставните селища извозването се осъществява при следния график: 
– кв. Сарафово – всеки първи петък на месеца; 
– кв. Ветрен и кв. Банево – всеки втори петък на месеца; 
– кв. Долно Езерово и кв. Лозово – всеки трети петък на месеца; 
– кв. Горно Езерово и кв. Крайморие – всеки четвърти петък на месеца. 
При неспазване на кое да е от посочените горе правила, отпадъците няма да бъдат извозени и лицето, 
което ги е изхвърлило, ще бъде санкционирано. 
През 2014 г. за неспазване на правилата и нерегламентирано изхвърляне на строителни и едрогабаритни 
отпадъци са глобени 27 бургазлии, като размерът на наложените санкции за конкретното нарушение 
варира от 500 до 1000 лв. 
При така създадени условия за безплатно извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци, 
общинските екоинспектори ще засилят контрола и при констатиране на нарушения ще се налагат глоби в 
максимален размер. 
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Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: До края на месеца избират фирма за новото депо за отпадъци  
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/16841.html?cid=17                  
                                        

 

Текст: До края на следващата седмица ще бъде обявена обществена поръчка за избор на фирмата, която 
ще построи новото депо за твърди битови отпадъци край Алеко Константиново. Това каза за Телекабел ТВ 
зам.-кметът на Общината Петър Петров. От десетилетия мудното и бавно действие на институциите по 
проблема със сметището на Пазарджик подлага живота и здравето на всички нас на опасност. 
Общинската администрация непрекъснато ни уверява, че се работи по проблема. В крайна сметка все 
още нищо не е свършено. Последните 7 години бяха необходими на Общината да напише идеен проект и 
да избере площадка за ново депо. При това само за част от тази система. Сега на ход е избора на фирма, 
която да построи новото депо за сумата от 16 милиона. До края на годината ще бъдат преведени 6 
милиона, а в началото на месец май ще бъде обявена обществената поръчка, увери зам.-кметът Петров. 
 
 
 
Източник: pa-media.net 
 

Заглавие: Крадец отмъкна оградата и вратата на гробищния парк в Дебращица 
 

Линк: http://pa-media.net/news.php?extend.8739.12                  
                                        

 

Текст: Кметът на Дебращица Латинка Вълчева е сигнализирала органите на реда за извършена кражба от 
гробищния парк в селото – метална ограда и врата. В резултат на проведеното разследване по горещи 
следи полицейските инспектори са установили и задържали автора на престъпните посегателства - С.М.- 
на 51г. от същото населено място. Откраднатите предмети са открити и иззети, а спрямо мъжа е 
образувано полицейско производство. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Петима в затвора заради кражба на ел. кабели 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1423215                  
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Текст: Районен съд- Сливен призна за виновни петима, извършили кражба на  кабели от 
електропреносната мрежа и за осветлението на село Жельо войвода, община Сливен. 
Общата дължина на откраднатия проводник е 997 метра и е на обща стойност 1967, 64 лв. 
Електропреносният меден проводник е собственост на елекроразпределителното дружество, а 
алуминиевият  за осветлението- на община Сливен. При съкратено съдебно следствие 40- годишният 
И.И.от гр- Стралджа, обл. Ямбол получи три години „ Лишаване от свобода“ при първоначален строг 
режим. 
П.С. ,също на 40 години, също от Стралджа получи наказание осем месеца „ Лишаване от свобода“ при 
първоначален строг режим. По влезли в сила присъди по други дела съдът определи общо наказание 
осем месеца „ Лишаване от свобода“при първоначален общ режим  и   приведе в изпълнение това 
наказание отделно от наказанието по настоящата присъда. 
24- годишният А.Т. от с. Екзарх Антимово, общ. Карнобат получи три години „ Лишаване от свобода“  при 
първоначален строг режим. 28- годишният Г.А. от гр. Ямбол получи наказание две години „ Лишаване от 
свобода“ при първоначален строг режим.  С.Т, на 33 години от с. Екзарх Антимово получи наказание една 
година и осем месеца „ Лишаване от свобода“ при първоначален строг режим. За И.И., Г.А. и А.Т. 
деянието е в условията на опасен рецидив, а за С.Т. и П.С.- в условията на повторност. Петимата са 
извършили кражбата след предварителен сговор. 
В началото на месец октомври 2012 г. петима отишли да крадат електропроводници в с. Жельо  войвода. 
Четиримата започнали да режат и навиват кабела, а петият с кола прибирал отрязаните кабели. 
Пристигнали полицаи и четиримата се разбягали, като на място останал отрязан проводник общо 46, 5 кг., 
както и телефонът на петият, който прибирал кабелите с колата. 
Всеки от петимата трябва да заплати по 59 лв. разноски по делото. Присъдата подлежи на обжалване и 
протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен съд- Сливен. 
 
 
 
Източник: rodopismolian.blogspot.com 
 

Заглавие: 36-годишен бандит остави село без ток, задигнал 40 метра кабел 
 

Линк: http://rodopismolian.blogspot.com/2015/04/36-40.html                 
                                        

 

Текст: Мадански криминалисти разкриха извършителя на кражба на кабел, съобщиха от полицията. 
Сигналът за деянието бе подаден от кмета на рудоземското село Елховец. Неизвестен успял да задигне 
около 40 метра кабел, захранващ уличното осветление на селото. В резултат на незабавно предприетите 
издирвателни действия на служителите на полицията е заловен извършителят на кражбата-С. Х. (36-
годишен) от маданското село Ловци. 
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