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Текст: Няма да допуснем строителство на още хотели върху дюни, обеща министърът на околната среда 
Ивелина Василева в интервю за „24 часа”.  
„Тъй като законът е приет през 2008 г., до този момент е имало имоти с дюни, които са били предмет на 
продажба, а немалко и на скандални заменки. Тоест при приемането на закона това вече е било факт. 
Сега обсъжданията, които вървят, са свързани с ангажимента на агенцията по кадастъра да отрази в 
специализираните карти наличието на дюните и да изпълни разпоредбите на закона. Това е въпрос, 
който е поставен на вниманието и на депутатите, и на обществеността”, обясни министър Василева.  
Тя обясни също, че съгласно екологичното законодателство и защитените местообитания, собствеността 
няма отношение.  
„Това са изисквания на специализиран закон – за черноморското крайбрежие. И по него компетентните 
органи са кметове, областни управители и МРРБ. Тоест от гледна точка на защитата на 
екозаконодателството не се прави разлика дали собствеността е частна, или държавна. За нас няма 
значение и въпросите не са толкова към мен. Ние си имаме картирането на защитените зони, защитените 
територии са ясни”, обясни Ивелина Василева. 
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Текст: Елeнa Стeфaнoвa е новият временен шеф на Регионалната инспекция по околна среда и води във 
В. Търново. Промяната е факт от 5 май, като Стефанова ще заема поста до провеждането на конкурс за 
длъжността. Пак на 5 май бе освободен досегашният шеф на екоинспекцията – Елин Андреев, който 
заемаше поста от 2013 г. Елeнa Стeфaнoвa paбoти в РИОСВ oт 2006 г. в oтдeлa зa пpeвaнтивнa дeйнocт, a 
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oт aпpил 2014 г. e и нeгoв нaчaлник. Зaвъpшилa e бългapcкa филoлoгия, a cлeд тoвa и eкoлoгия в 
Teхничecкия yнивepcитeт в Гaбpoвo. 
Смяната на ръководния пост бе анонсирана при посещението на министъра на околната среда Ивелина 
Василева, която на 26 април инспектира как върви работата по изграждането на Регионалното депо за 
битови отпадъци край Шереметя и по канализация на улици в Г. Оряховица. Тогава министър Василева 
посочи, че е въпрос на aдминиcтpaтивнa пpoцeдypa oбявяването на кoнкypc зa нoв диpeктop нa РИОСВ 
във Вeликo Tъpнoвo. По думите й тогава, тpябвa дa ce нaзнaчaт пpoфecиoнaлиcти, кoитo дa пoдoбpят 
eфeктивнocттa в paбoтaтa нa вcички cтpyктypи oт eкoминиcтepcтвoтo. 
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Текст: Кметът на Стамболово Маджид Мандаджъ с наложена глоба от РИОСВ – Хасково. 100 обекта са 
проверили през април експертите от РИОСВ – Хасково, съобщиха от Екоинспекцията. Резултатите от 
извършените 102 проверки са 37 предписания за отстраняване на допуснати нарушения по екологичното 
законодателство, 3 наказателни постановления на обща стойност 4 500 лв., 7 акта и една санкция. 
Постъпилата от наложени санкции сума, включително от предходни периоди е 4 398 лв. Направени са 17 
проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания в речните корита и прилежащите им територии 
в изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите и 5 проверки за замърсявания в 
населени места на територията, контролирана от РИОСВ – Хасково. 
Съставени са актове на кметовете на общините Стамболово, Кирково и Черноочене за неизпълнение на 
дадени предписания за почистване на речните корита и прилежащите им територии от отпадъци. Актове 
са съставени и на кметовете на с. Студена, община Свиленград, с. Лозен, община Любимец, с. Славяново, 
община Харманли и с. Широко поле, община Кърджали, заради неосъществен контрол, свързан с 
дейностите по събирането на битовите и строителни отпадъци на определените за това места. През 
месеца са издадени наказателни постановления на месодобивно предприятие в Кърджали и на винарска 
изба в Харманли за извършване на производствени дейности без приети по установения ред 
пречиствателни съоръжения. Наказателно постановление е издадено и на площадка за изкупуване на 
черни и цветни метали в Кърджали, заради неточна отчетност съгласно Закона за управление на 
отпадъците. 
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Текст: Столичната община променя наредбата за управление на отпадъците, за да започне да рециклира 
повече. Наредбата е качена за обществено обсъждане и предстои в следващите седмици да се гледа от 
Столичния общински съвет. Мотиви за измененията са промени в Закона за управление на отпадъците, 
които задължават кметовете да разширят системите си за разделно събиране. Освен разделно събиране 
на масовите отпадъци общините вече са длъжни да събират разделно и материали от различни опаковки 
- картон и хартия, метали, пластмаси и стъкло. Според мотивите до 1 януари догодина общината трябва 
да рециклира най-малко 25 на сто от теглото на боклука. През 2017 г. - най-малко 40%, а година по-късно - 
50 на сто от теглото на боклука. 
Една от основните промени е въвеждането на система за разделно събиране на хранителните отпадъци. 
Според наредбата тя ще важи за всички обществени площи, детски градини, ресторанти и други обекти 
на територията на града, а със заповед на кмета ще може да обхване и домакинствата. Остатъците от 
храна ще се хвърлят в специални кафяви кофи. Хората пък, които генерират отпадъчни материали от 
хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, трябва да изхвърлят отпадъците във възможно най-малък 
обем, като ги почистват от хранителни или други остатъци. 
Наредбата задължава още кметът на града да определи места, на които да се съхраняват излезли от 
употреба коли. Собствениците на такива коли са длъжни да ги държат на частни терени. Районните 
кметове пък ще правят комисии, които с представители на столичния инспекторат и МВР ще установяват 
собствеността на терена. Ако се установи, че колата не се ползва и е на общински терен, ще се залепва 
стикер предписание. С него започва да тече тримесечен срок за преместване на колата. Ако това не се 
случи, тя ще се маха принудително за сметка на собственика.  
Хората, които не предадат излязла от употреба кола, както и тези, които хвърлят отпадъци на 
неразрешено място, в неправилен контейнер или ги смесят с други материали, се наказват с глоба от 300 
до 1000 лв. Глобата ще се налага и ако се хвърлят битови отпадъци в съдове за разделно събиране. 
Според сега действащата наредба глобата е в размер от 150 до 500 лв. Сега се въвежда и глоба за 
маловажни нарушения. Например за хвърлен фас на тротоара или отпадък в грешен контейнер глобата 
ще е от 10 до 50 лв., а при повторно нарушение - от 600 до 2000 лв. Сега нейният размер е фиксиран - 50 
лв. 
ПОДГОТОВКА 
Столичната община търси фирма, която да достави 787 контейнера за биоотпадъци. От обявлението става 
ясно, че ще бъдат доставени 200 пластмасови кофи с капацитет 40 литра. 320 кофи по 120 литра и 85 пак 
по 120 литра, но с гумено уплътнение. 175 ще са за 240 литра боклук. Всички те ще са кафяви. Стойността 
на поръчката е 67 500 лв. без ДДС, като критерий е най-ниската предложена цена. Срокът за получаване 
на оферти е 16 юни. 
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