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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 3270, 918 тона отпадъци са събрани през втория ден на кампанията „Да изчистим България 
заедно“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3346  
                                        

 

Текст: През втория ден от кампанията на Би Ти Ви „Да изчистим България заедно“ , в която МОСВ е 
партньор, са събрани 3270, 918 тона отпадъци. Това сочат окончателните данни от чистенето на 17 май, 
обобщени от Регионалните инспекции по околната среда и води.   
Най-много отпадъци отчита РИОСВ в Стара Загора – 466, 17 тона, следвани от Пловдив с 462, 54 тона, 
София – 457, 028 тона. Следват Плевен – 392, 01 тона, Перник – 338 тона, Варна – 226, 66, Бургас – 210, 440 
тона. 
В Пазарджик доброволците са събрали „само“ 43, 2 тона отпадъци,  в Хасково – 47, 04, във Велико 
Търново  – 48, 80 тона, в Благоевград – 57, 05.  В „златната“ среда са Смолян – 71, 920, Шумен  – 130, 64, 
Русе – 152, 42 тона, Враца – 99 тона и Монтана – 68. 
През първия ден от кампанията „Да изчистим България заедно“, проведен на 10 май, бяха събрани 3772 
тона отпадъци. 
 
 
 
 
Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Допълнителни предложения към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
чистотата на атмосферния въздух 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=142               
                                        

 

Текст: Проектът на допълнителни предложения към проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) 
на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) има за основни цели: 
 -  Създаване на правна възможност, чрез специализиран закон (ЗЧАВ), общинските съвети да приемат 
мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, които до момента не са прилагани в страната и 
съответно не присъстват в мерките от общинските програми по чл.27 от ЗЧАВ. Допълнително се създава 
възможност общинските съвети да включват такива мерки в програмите на общините по чл.27, ал.1 и в 
оперативните планове по чл.30 от ЗЧАВ; 
 -   Създаване на правна възможност за санкции на кметове и длъжностни лица, при неизпълнение на 
задълженията по разработване на програмите по чл.27 и организацията по изпълнението на заложените 
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в тях мерки, както и за неизпълнение на указанията на министъра на ОСВ в тази насока. Към момента в 
ЗЧАВ няма разписана такава възможност. Допълнително се определят редът и лицата, които налагат 
санкциите. 
 Крайна дата за съгласуване: 01.06.2015 г. 
 Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: MihajlovG@moew.government.bg  и 
gyordanova@moew.government.bg 
 Проект на доклад на министъра на околната среда и водите може да видите тук. 
 Пълният текст на допълнителните предложения към проекта Закон за изменение и допълнение на 
Закона за чистотата на атмосферния въздух може да видите тук. 
 Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния 
въздух може да видите тук. 
 
 
 
 
Източник: citybuild.bg 
 

Заглавие: МОСВ даде зелена светлина на проекта за втория воден цикъл на Смолян 
 

Линк: http://www.citybuild.bg/news/zelena-svetlina-proekta-vtoriia/29288                                  
 

 

Текст: Той ще се финансира от новата ОПОС, която се очаква да бъде одобрена до средата на лятото от 
Европейската комисия. 
Изпълнението на проекта, чиято стойност е 41 млн. лева, може да започне още в самото начало след 
стартирането на програмата. Това стана ясно след среща на кмета Николай Мелемов и заместника му 
Марин Захариев с екоминистърката Ивелина Василева на 13 май. 
Василева съобщи, че Европейската комисия ще пусне предсрочно парите по новата оперативна програма 
"Околна среда" 2014-2020 г. и още през тази година ще започне изпълнението на водните проекти за 
шест общини, чиито процедури са напреднали, сред които е и смолянският. 
Министър Василева каза също, че са убедили еврокомисията колко е наложително да се започне с 
изпълнението на ранните проекти. Важна подробност е, че се разширява обхвата и стойността на проекта 
с около 10 млн. лв., защото ще се включи изграждането на допълнителни водопроводи и канализация. 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: На 22 май отварят мобилен пункт за опасни отпадъци до парк „Света Троица”  
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1435033                                 
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Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има на 22 май (петък), на ул. 
„Пиротска” и бул. „Константин Величков - до парк „Света Троица”. Това съобщиха от компанията, която 
заедно със Столична община организира разделното събиране на опасните отпадъци на територията на 
София. 
Мобилният събирателен пункт ще бъде на разположение на жителите на столичните квартали „Красна 
поляна”, „Илинден” и „Възраждане” от 8.30 до 14.30 ч.  
Безплатно ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове и 
бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.  
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 750. 
 
 
 
 
Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: Проверяват в Гледка за опасни строителни отпадъци 
Граждани потърсиха съдействието на „Нов живот”, разтревожени, че съмнителни жълти тухли 
от ОЦК се трупат на метри от домовете им  
 

Линк: http://www.novjivot.info/2015/05/19/15295/ 
                               

 

Текст: Миналата седмица инспектори от РИОСВ в Хасково извършиха проверка по сигнал на граждани за 
изхвърлени опасни строителни отпадъци в района зад общежитията в кв. „Гледка” в Кърджали. Граждани 
потърсиха съдействието на „Нов живот”, разтревожени, че съмнителни жълти тухли от ОЦК се трупат на 
метри от домовете им. 
Теренът, който бе проверен, е частен имот. От 2013 година до сега той се е насипвал със строителни 
отпадъци и пръст от строежа на „Водния цикъл”, твърдят хората от Гледка. 
При огледа комисията чу притесненията на гражданите, че в района поне от двадесет дни се разтоварва 
съмнителният отпадък. Жълто-оранжев цвят, избил по повърхността на почвата, и разпръснати жълти 
огнеопорни тухли те показаха в подкрепа на твърденията си. 
В проверката участваха началникът на отдел „Опазване на околната среда” в община Кърджали Веселина 
Танчева и юрисконсултът на областната администрация Елена Златанова. Група граждани на квартала, 
алармирали за изхвърлянето на строителните отпадъци, също бяха на мястото заедно с екипа на „Нов 
живот”. 
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Общинският експерт Танчева обясни, че преди две седмици – веднага след получаването на сигнала в 
община Кърджали, лично тя е предупредила фирмата, която е извозвала строителния отпадък от ОЦК, 
веднага да го върне в двора на предприятието. Той трябва да се съхранява там до построяването на ново 
депо за опасни строителни отпадъци. В отговор изпълнителят започва да товари с мини багерче 
изхвърления отпадък обратно в камион. Това вижда Танчева на следващия ден, когато отива на проверка. 
От преди месец време има официално разрешение за разрушаването на пещите на цинково 
производство, но няма издадено никакво разрешение за изнасянето на такъв отпадък извън територията 
на завода, категорична е Танчева. 
Тревожим се, че има опасни строителни отпадъци наоколо. Някои от нас сме работили в ОЦК и 
разпознаваме тухлите, казват гражданите. Твърдят, че в момента целият терен се зарива със свежа пръст 
и се подравнява. Недалеч от мястото обаче те посочват подредени като ограда тухли със специфичния 
жълтеникав цвят на изхвърляните отпадъци. 
Имат ли основание притесненията на хората? Само страхове ли са или наистина има опасни строителни 
отпадъци на метри от домовете им? Ще последват ли санкции? Ако наистина изхвърлените тухли са 
опасен строителен отпадък, какво да ги правят гражданите, които вече са си взели от тях, мислейки, че ще 
им бъдат полезни? Институциите имат думата. 
РИОСВ състави протокол № 375 за извършената проверка. В него се посочва още, че за пълното 
изясняване на случая ще бъде изискана допълнителна писмена информация и ще бъдат дадени 
конкретни предписания с конкретни срокове на изпълнение. 
  
 
 
 

Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Незаконни сметища в село Падеш 
 

Линк: http://bnt.bg/news/obshtestvo/nezakonni-smetishta-v-selo-padesh                                  
 

 

Текст: Незаконни сметища се трупат с години в село Падеш. Особено плачевно е състоянието по 
поречието на Габровската река, която минава през селото. За момента обаче глобени за 
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци няма. 
 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Откриха 26 нерегламентирани сметища в Пловдивско 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-plovdiv/otkriha-26-nereglamentirani-smetishta-v-plovdivsko                                   
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Текст: Само за месец Регионалната инспекция по околната среда и водите откри цели 26 
нерегламентирани сметища в област Пловдив. Изхвърлените отпадъците са основно по поречията на 
реки и дерета. Кметовете на населените места са получили предписания в едномесечен срок да почистят 
замърсените речни корита. В противен случай ще бъдат глобени от 1400 до 10 000 лева. 
Най-много нерегламентирани сметища са открити в общините Хисаря, Калояново и Първомай. 
Пластмасови опаковки, голямо количество битови отпадъци и храстовидна растителност откриваме в 
коритото на река Пясъчник, която преминава през хисарското село Старосел. Местните хора твърдят, че 
замърсяването е от години. 
Соня Тодорова – жител на с. Старосел: „Кой си изхвърля отпадъците в реката? Явно несъвестни хора… 
Това е навик от много отдавна така да се изхвърлят, пък и други замърсители има по-големи“. 
Според кмета на Старосел отпадъците в реката не са изхвърлени от жителите на селото. Боклуците са 
придошли от проливните дъждове през миналото лято. Сега за почистването на реката и нейното корито 
е нужна тежка техника. Нужни са 200 000 лева от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. 
Иван Жутев – кмет на с. Старосел: На последната сесия на комисията през април не бяха разгледани и 
одобрени нашите проекти. Имаме нужда от едрогабаритна техника, която кметство Старосел няма и не 
може да разреши така създалия се проблем.“ 
За непочистени корита с актове вече са глобени кметовете на общините Първомай, Карлово и Хисаря. 
Доц. Стефан Шилев – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив: „Глобите 
за кмет на кметство са от 1400 до 4000 лева, а за кметовете на общини от 3000 до 10 000 лева“. 
След реките, екоинспекторите започват проверки и за замърсени участъци около пътните настилки в 
населените места. 
 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Заловиха трима в момент на кражба на кабели 
 

 Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100558202/zaloviha-trima-v-moment-na-krajba-na-kabeli                                   
 

 

Текст: Силистренски криминалисти заловиха трима мъже в момент на кражба на телекомуникационни 
кабели. Нарушителите на реда са задържани за 72 часа, днес съдът трябва да се поизнесе за налагането 
на постоянна мярка за неотклонение. Действията на полицаите били предшествани от предварително 
наблюдение и оперативно-издирвателна работа. Така в следобедните часове в петък, в района на село 
Сребърна, криминалистите заварили група от петима мъже, които разкопавали трасето с кабелите. До 
изкопа били открити проводници с различно сечение и обща дължина около 4 км. Стойността им е около 
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10 000 лв. В близост били паркирани два автомобила, подготвени да откарат откраднатото. Групата имала 
и металотърсач. При появата на полицаите, мъжете се разбягали в различни посоки, но трима от тях били 
заловени. Самоличността на другите двама е изяснена, издирват се. Двама от групата имат и предишни 
криминални прояви.  
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