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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ-Бургас измерва качеството на въздуха в района на пожара край Средец. Не са 
установени превишения 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3352              
                                        

 

Текст: Експерти по чистотата на атмосферния въздух от РИОСВ-Бургас и екип на Регионална лаборатория-
Бургас са на мястото на пожара край гр. Средец и извършват измервания на качеството на въздуха. 
Първоначалните резултати от района на пожара не показват превишения на пределно допустимите 
концентрации на измерваните атмосферни замърсители. Направени са проби от три точки - в близост до 
мястото на инцидента, на входа на града при първата жилищна сграда и на около 200 м, по пътя за гр. 
Елхово. Измерванията се извършват по показатели серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид, 
въглероден диоксид, метан, фенол, амоняк, ацетон, толуен, фуран, пропан, хлороформ. Не са установени 
превишени стойности по тези показатели. 
Продължават измерванията по посока на разсейването на дима. 
Пожарът е възникнал в 12.45 ч. в цех за екструдиране на полиетиленови фолиа и производство на 
пластмасов амбалаж на фирма „Велеспласт“ ЕООД, разположен на площадка с площ 3 492 кв.м при входа 
на гр. Средец. 
 
 
 
 
Източник: water-bulgaria.com 
 

Заглавие: МОСВ одобри проект за втори воден цикъл на Смолян 
 

Линк: http://water-bulgaria.com/article/1756-mosv-odobri-proekt-za-vtori-voden-cikal-na-smolian                                 
 

 

Текст: Проект за втори воден цикъл на Смолян на стойност 41 млн. лева бе одобрен от Министерството 
на околната среда и водите, съобщиха от община Смолян. Той ще бъде реализиран със средства по 
новата оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Обхватът и стойността на проектa се разширяват, 
като са заложени около 10 млн. лева повече в сравнение с реализацията на първия цикъл, тъй като е 
предвидено изграждането на допълнителни водопроводи и канализация, информират от пресцентъра на 
общината. На среща с кмета на община Смолян Николай Мелемов министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева обяви, че се очаква Европейската комисия да отпусне средствата за новия 
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програмен период предсрочно и водните проекти за шест общини (включително Смолян) да започнат 
още през тази година, допълват от пресцентъра.  
 
 
 
 
Източник: stara-zagora.info 
 

Заглавие: Уреждат с наредба управлението на отпадъците и рециклирането в Стара Загора 
 

Линк: http://stara-zagora.info/urezhdat-s-naredba-upravlenieto-na-otpadatsite-i-retsikliraneto-v-stara-
zagora/ 
                               

 

Текст: Ha пpeдcтoящoтo cи зaceдaниe нa 28 мaй Oбщинcĸият cъвeт щe глacyвa пpoeĸт нa Hapeдбa зa 
yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe и oпaзвaнe нa чиcтoтaтa нa тepитopиятa нa oбщинa Cтapa Зaгopa. Haлaгaнeтo 
нa cъcтaвянeтo нa Hapeдбaтa e cлeдcтвиe oт нoвитe зaдължeния нa Oбщинитe, възниĸнaли oт пpиeмaнeтo 
нa нoвия Зaĸoн зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe. Toвa cтaнa яcнo oт дyмитe нa пpeдceдaтeля нa OбC Cтapa 
Зaгopa Eмил Xpиcтoв, пo вpeмe нa peдoвнaтa мy пpecĸoнфepeнция пpeди зaceдaниe нa мecтния 
пapлaмeнт. Цeлтa нa Hapeдбaтa e дa ypeди oбщecтвeнитe oтнoшeния, cвъpзaни c eĸoлoгocъoбpaзнoтo 
yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe нa тepитopиятa нa oбщинaтa и имa зa цeл дa нaмaли и oгpaничи вpeднoтo 
въздeйcтвиe нa oтпaдъцитe въpxy чoвeшĸoтo здpaвe и oĸoлнaтa cpeдa.Eднo oт нaй-вaжнитe зaдължeния, 
вмeнeнo нa Oбщинитe, въвeдeнo чpeз Зaĸoнa, e cъздaвaнeтo нa пpeдпocтaвĸи зa пoвтopнa yпoтpeбa и 
peциĸлиpaнe нa битoвитe oтпaдъци – xapтия, плacтмaca, cтъĸлo и мeтaл. Oпиcaни ca и пoeтaпни цeли зa 
нaмaлявaнe нa oбщoтo им тeглo c 25 нa cтo, дo нaчaлoтo нa 2016 г., a дo янyapи 2020 г. – c 50 нa cтo. 
Hapeдбaтa, ĸoятo пpeдcтoи дa бъдe cъздaдeнa, тpябвa дa вĸлювa oщe и дoпълнитeлни мepĸи зa 
yпpaвлeниeтo нa ocтaнaлитe биooтпaдъци, гeнepиpaни oт дoмaĸинcтвaтa.B Днeвния peд нa cecиятa нa 
Oбщинcĸия cъвeт влизaт oбщo 46 пpeдлoжeния. Cтapoзaгopcĸитe cтapeйшини щe paзглeдaт пpoмянa в 
инвecтициoннaтa пpoгpaмa и вътpeшни ĸoмпeнcиpaни пpoмeни пo oбщинcĸия Бюджeт 2015 г. Cлeд 
нaпpaвeнa пpoвepĸa oт PЗИ – Cтapa Зaгopa, e билa ycтaнoвeнa cпeшнa нyждa oт peмoнт нa пoĸpивнaтa 
ĸoнcтpyĸция нa COУ „Ивaн Baзoв“ в гpaдa. Ocвeн тoвa, cpeдcтвa ca нyжни и зa pexaбилитaция нa 
ĸaнaлизaциятa и caнитapнитe възли нa yчилищeтo. Πpиблизитeлнaтa cтoйнocт нa cтpoитeлнo-мoнтaжнитe 
paбoти e 200 xил.  лeвa. Πpoмeнитe пpeдвиждaт и финaнcиpaнe нa изгpaждaнe нa бeceдĸa в изтoчнaтa 
чacт нa пapĸ „Зeлeн ĸлин“, пoднoвявaнe нa пpoeĸтa зa пocтaвянe нa пaмeтниĸ нa Cв. Kлимeнт Oxpидcĸи, 
дoпълнитeлни cpeдcтвa зa пoдпoмaгaнe нa Oпepaтa и дpyги. 
 
 
 
 
Източник: bgsever.info 
 

Заглавие: Депото за битови отпадъци на Левски и Никопол ще е готово до март 2016-а 
 

Линк: http://bgsever.info/news/2015/05/21/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
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%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD/                                 
 

 

Текст: Вчера в с. Санадиново, община Никопол се проведе информационен  ден, организиран в рамките 
на изпълнението на  проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Левски (Никопол)“ . Проектът е финансиран по ОП“ Околна среда 2007-2013 г. „, Приоритетна ос 2: 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата  за третиране на отпадъци“ . За това информираха от 
крайдунавската община. Целта на организираното събитие бе общините партньори по проекта  да 
представят напредъка  при  изграждането на първото в региона депо за твърди битови 
отпадъци. Проектът за изграждане на депото е на обща стойност 43 170 924,24 лв. От тази сума за сметка 
на Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз – 34 639 599,30 лв., а държавата 
финансира проекта с 6 112 870,46 лв. Собственият принос на общините от регион Левски (Никопол) е за 
2 418 545,48 лв. 
 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Незаконно сметище в кв. “Овча купел” 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/nezakonno-smetishte-v-kv-ovcha-kupel 
                               

 

Текст: БНТ 2 продължава с инициативата да показва незаконните сметища, които замърсяват природата. 
Наш екип откри голямо нерегламентирано сметище на площ от 11 декара в столичния квартал “Овча 
купел”. 
Гледка като тази не би трябвало да е изненада за жителите на “Овча купел”. Това е едно от най-старите 
незаконни сметища в столицата, което се намира на границата квартала и гетото от “Факултета”. Още 
през 2010 година след проверка е констатирано, че има нерегламентирано депо за отпадъци от площ 11 
декара, а кметът на София Йорданка Фандъкова призова за възможно най-строгата санкция на 
собствениците на терена. Въпреки че районът е почистен преди повече от 5 години, оплакванията към 
кметство в “Овча купел” не спират да валят. 
От общината са взели мерки, като са изградили високи диги от пръст, които да блокират влизането с 
каруци. Проблемът е, че през сметището минава една от основните пътеки, които свързват “Факултета” с 
“Овча купел”. Затова и другият вход на сметището няма диги, а каруците влизат свободно. 
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Само няколкостотин метра по-нагоре има и частни имоти. Хората, които си строят къщи тук, разказаха, че 
общината не може да смогне на темпото на нарушителите, които постоянно си изхвърлят отпадъците и 
затова също по примера на общината издигат диги от пръст, за да спрат натоварените каруци. 
 
 
 
Източник: banker.bg 
 

Заглавие: Въвеждат принципа "замърсителят плаща" за такса смет 
 

Линк: http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/vuvejdat-principa-zamursiteliat-plashta-za-taksa-
smet 
                               

 

Текст: В новата методика за определяне на таксата за битови отпадъци ще залегне принципът 
"замърсителят плаща". Това обеща министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време 
на редовния месечен отчет на ресорната парламентарна комисия по околна среда и води. 
"От Националното сдружение на общините в България сигнализираха, че няма как тази методика да бъде 
готова дори и до края на годината", изрази съмнение народният представител от "БСП Лява България" 
Чавдар Георгиев. Именно той повдигна темата за таксата за битови отпадъци припомни, че от 
екоминистерството си бяха поставили срок за определяне на такса "отпадък" в общините до края на март 
за новата методика. По този повод социалистът се обърна към Василева с въпроса: "Ще успеете ли поне 
при подготовката на новия бюджет през октомври да сте готови с методиката". 
"МОСВ винаги е полагало усилия да действа принципа - "замърсителят плаща", включително и в начина 
за формиране на таксата за битови отпадъци", отговори екоминистърът и обясни, че ангажиментът за 
въвеждането на нова методика за образуване на такса за битови отпадъци на общинско ниво е в сферата 
на Министерство на финансите. Това е така, защото текстовете касаят бюджета на общините. 
"Усещам, че има готовност да се премине от имуществен начин за определяне на таксата за отпадъци към 
количествен начин", одобри отговора на свой ред Георгиев. 
 
 
  
 
Източник: stz7.com 
 

Заглавие: Крадци изкопали и задигнали 90 метра кабел 
 

Линк: http://stz7.com/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-90-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1/ 
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Текст: На 20 май в 11,00ч. в Първо РУ-Стара Загора е получено съобщение за извършена кражба на кабел 
в землището на с.Люляк, общ.Стара Загора. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че за 
времето от 18 до 19 май неизвестен извършител, чрез изкопаване на дупки в земята, извършил кражба на 
90м съобщителен кабел. По случая е образувано досъдебно производство. 
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