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Текст: Министър Ивелина Василева участва в работата на Съвета на министрите по околна среда в 
Люксембург. Основната тема на дебатите е качеството на атмосферния въздух и новото предложение за 
Директива за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители. Инициативата е 
приветствана от мнозинството делегации, но независимо от това, предстои редица спорни въпроси да 
намерят решение. 
Както и други държави членки, България изрази притеснение във връзка с изключително амбициозните и 
нереалистични ангажименти за намаляване на емисиите след 2030 г. и очакваните значителни средства 
за тяхното постигане. От съществено значение е да се отчете конкурентоспособността на държавите 
членки, които граничат с държави извън ЕС, и трансграничното замърсяване. В продължаващите 
преговори България ще отстоява позиция за реалистични тавани, държащи сметка за икономическото 
развитие на отделните държави членки. 
Министрите ще обменят мнения във връзка с международните преговори и пътя към Конференцията на 
страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Париж (30 ноември – 11 декември). 
В рамките на Съвета министър Василева имаше възможност неформално да обмени информация с 
комисаря по околна среда Кармену Вела и с комисаря по климат и енергетика Мигел Ариас Канете. 
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Текст: Веднага след днешната проверка на горящото край Пазарджик сметище директорът на РИОСВ е 
настоял областният управител Трендафил Величков да свика спешна среща с институциите, които 
стопанисват, регламентират и контролират работата на съоръжението и оператора на депото. 
Срещата е насрочена за 17 юни. На нея трябва да се набележат мерки за недопускане на външни лица в 
работната зона на депото. „Ако този проблем не намери категорично и трайно решение, никакви 
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проверки, актове и санкции няма да решат проблемите с експлоатацията на общинското депо за 
отпадъци”, категорични са директорът и експертите на РИОСВ-Пазарджик. 
Извършената на място проверка е установила, че в най-високата част на депото са запалени купчини 
отпадъци, съдържащи пластмас и отделящи димни газове с наситено сив цвят и неголяма интензивност. 
На мястото е имало и водоноска на оператора, с която са правели опити за овладяване на пожара.  
Експертите коментират, че огънят може да е причинен от самозапалил се биогаз, или  от умишлено 
запалване от външни хора в работната зона на сметището. На оператора е дадено предписание за 
ефективна организация на работа – 24-часово дежурство на шофьорите на водоноски за недопускане на 
умишлени запалвания и за овладяване на случаите на самозапалване.  
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Текст: Претоварните станции в Балчик и Тервел ще заработят до края на юли, съобщи Теодора Петкова - 
ръководител на проекта за изграждане на система за управление на отпадъците в регион Добрич. След 
пускането на двата обекта в експлоатация всички общини, включени в проекта вече ще могат да извозват 
отпадъците си в новото депо. 
Претоварната станция в Балчик ще приема отпадъците на морските общини, а тази в Тервел ще обслужва 
и шуменската община Никола Козлево. 
Сега на регионалното депо в Стожер се депонира боклукът само на четири общини- Добрич, Добричка, 
Генерал Тошево и Крушари. Новото депо работи от три месеца и за този период на входа на 
съоръжението са постъпили 9500 тона отпадъци, като 260 тона от общия поток са снепарирани, а 400 са 
отделени за компостиране. 
Петкова припомни, че в Закона за опазване на околната среда са поставени изисквания към общините, 
според които до 2016 година 20% от отпадъците трябва да бъдат предварително третирани, а до 2020 
година 50% от общото количество да бъде сепарирано и компостирано. 
Намалявайки отпадъците, които стигат до клетката за депониране имаме възможност  да намалим и 
отчисленията, които всяка община плаща за депониране, подчерта Петкова. Сега отчисленията са по 28 
лева на тон, но до 2020-а ще достигнат до 95 лева/тон. 
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