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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Василева: Санкцията за замърсяване на околната среда трябва да стане поне 500 000 лева 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3445                                    
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще предложи законови промени, с 
които максималната глоба при замърсяване на околната среда да скочи поне пет пъти до 500 000 лева. 
„Ще предложа на Народното събрание санкцията да бъде преосмислена и увеличена, особено за 
нефтени продукти“,  каза Василева пред журналисти във Варна. Според нея глобата трябва да стане поне 
500 хил. лева. 
Наложената на „Лукойл Нефтохим“ санкция от 100 000 лева за разлива на бензин край бургаския квартал 
„Долно езерово“ е максималната в момента по закон, но е прекалено ниска цена за причиненото 
замърсяване, добави Василева. Тя обясни, че независимо каква е причината за разлива, отговорност носи 
операторът на съоръжението - „Лукойл Нефтохим“. 
При възникването на инцидента в Бургас от властите са предприети всички действия, за да бъде 
ограничено замърсяването, каза още Василева. 
В 13 часа на 20 юни, събота, заедно с кмета на Бургас Димитър Николов, министър Василева ще посети 
отново мястото на бензиновия разлив, за да проверят в каква степен са отстранени щетите. 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ и ИАОС оптимизират дейността на администрациите си 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3443      
                          

 

Текст: Министерство на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда ще 
оптимизират дейността на администрациите си, за постигане по-висока ефективност и ефикасност в 
дейността им. Това ще стане възможно в изпълнение на дейностите по проекта „Ефективна структура на 
администрациите на МОСВ и на ИАОС”. На пресконференция днес главният секретар на МОСВ Валерия 
Герова представи дейностите и целите на проекта.       
Една от основните дейности по проекта предвижда функционален анализ на администрациите на МОСВ и 
ИАОС чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ на 
административните структури. Ще бъде извършено изследване и оценка на релевантността на 
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функциите, организационното структуриране, събиране и анализ на информация и документи, анкетни 
проучвания, наблюдения, сравнения, интервюта, фокус групи и експертни оценки.  
Проектът предвижда изготвянето на комуникационен план, чрез който да се поддържа информираността 
на заинтересованите страни на всеки етап от изпълнението на функционалния анализ. Планирано е и 
провеждането на съпътстващо обучение на служители от двете администрации.  
Реализацията на проекта ще има дългосрочен ефект върху администрациите на МОСВ и ИАОС. В резултат 
от изпълнението на дейностите ще се предложат варианти за оптимизиране на работните процеси, за 
постигане на по-висока ефективност и ефикасност на дейностите. Проектът „Ефективна структура на 
администрациите на МОСВ и на ИАОС“, е с продължителност 12 месеца и се финансира от ОП 
„Административен капацитет“, приоритетна ос 1 „Добро управление“. 
 
  
 
Източник: grreporter.info 
 
Заглавие: България върна контрабанден боклук на Гърция 
 

Линк: http://www.grreporter.info/blgariya-vrna-kontrabanden-bokluk-na-grtsiya/17437                                  
 

 

Текст: На 18 от България бе върнат контрабанден товар с отпадъци на фирма „Общо рециклиране“ АД, 
чието съществуване разкри вестник „Катимерини“. Товарът, открит от българските власти, първоначално 
трябваше да бъде върнат в Центъра за сортиране на отпадъците, подлежащи на рециклиране, в 
Аспропиргос, откъдето идваше. Както става ясно от проверката на инспекторите по околната среда, 
вместо отпадъци за рециклиране, тировете са пренасяли балирани отпадъци. Въпросът, който сега 
властите трябва да разследват, е защо компанията „Общо рециклиране“ е изпращала отпадъци в 
България и каква е била съдбата им. Според източници на вестник „Катимерини“, на 31 март българското 
министерство на околната среда и водите е уведомило за първи път гръцките власти, че е открит 
контрабанден товар с отпадъци, принадлежащ на фирма „Общо рециклиране“ АД. Товарът е останал 
повече от два месеца на границата, за да бъде решено по какъв начин да бъде върнат. Първоначално за 
дата на връщането му е била определена датата 15 май, но е била променена заради проблеми с 
българската транспортна фирма. След това обаче избухна пожарът в Центъра за сортиране на отпадъците 
в Аспропиргос, затова е решено товарът да бъде откаран в Центъра за сортиране на на отпадъците на 
компания Spider (50% от която е собственост на „Общо рециклиране“) в Янина. Преди два дни товарът е 
бил проверен от инспектори по околната среда на магистрала „Егнатия одос“. Те са установили, че не 
става дума за отпадъци от пластмасови опаковки (както е било декларирано), а за смес от отпадъци 
(пластмасови, хартиени, картонени, алуминиеви и т.н.), които са били балирани. Много са въпросите, 
които възникват във връзка с товара. Първо, дали тези отпадъци са били балирани в Центъра в 
Аспропиргос, или идват от район в страната, където се извършва балиране на отпадъци като „временно 
решение“. Освен това, каква е била съдбата им в България? Подобна история имаше и през 2010. И тогава 
гръцките власти бяха уведомени от българските, че на граничен пункт Кулата-Промахонас е открит товар 
на фирма „Общо рециклиране“ АД от Центъра в Аспропиргос. При проверката, извършена на границата от 
инспектори по околната среда, бе станало ясно, че товарът, който би трябвало да представлява 
пластмасови опаковки от един определен вид, всъщност е съдържал незаконно и други видове 
пластмасови отпадъци, произлизащи от механична обработка, а не от сортиране в Центъра, както би 
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трябвало. Последва проверка в Центъра за сортиране на отпадъци в Аспропиргос, която приключи с 
констатирането на редица нарушения (Акт за потвърждаване на нарушение от 13. 10. 2011). Основното 
нарушение бе свързано със съществуването на малко сметище в непосредствена близост до 
съоръженията на фирмата. «По време на инспекцията бе установено, че извън съоръженията на фирмата, 
по-точно близо до входа ѝ, се струпват големи количества всякакви отпадъци, без всякакъв контрол, без 
мястото да е оградено, без каквито и да било предпазни мерки. Тези отпадъци бяха в непосредствен 
контакт с околната среда, в резултат на което тя беше във влошено състояние, и се създаваше опасност за 
общественото здраве», посочват инспекторите. Случаят завърши с налагането на глоба в размер на 132 
300 евро от Децентрализираната администрация – област Атика (22. 02. 2012) на фирма „Общо 
рециклиране“ АД. И една интересна подробност: според източници на вестник „Катимерини“, 
лекарствата, открити от инспекторите преди няколко дни в Аспропиргос (отделни опаковки и блистери) 
не бяха с изтекъл срок на годност. 
 
 
 
Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: Търговци на цветни метали ощетили държавата с 2 000 000 лв 
Престъпната група е действала на територията на страната, контролирайки търговски 
дружества, обслужвани от една и съща счетоводна къща 
 

Линк: http://fakti.bg/krimi/147084-targovci-na-cvetni-metali-oshtetili-darjavata-s-2-000-000-lv                                 
 

 

Текст: На 18 юни 2015 г. в гр. София и в гр. Банско,  спецзвеното за   разследване на данъчни 
престъпления към Специализираната прокуратура, реализира  акция за пресичане на дейността 
на  организирана престъпна група, занимаваща се с невнасяне на корпоративен данък от търговия с 
черни и цветни отпадъци. Групата е ощетила държавния бюджет с около 2 000 000 лв. 
Престъпната група е действала на територията на страната, контролирайки търговски дружества, 
обслужвани от една и съща счетоводна къща. Изградена е стройна система от липсващи и буферни 
търговци, създаващи документален оправдателен поток към реални търговци на черни и цветни 
отпадъци, с които същите са повишавали годишните си разходи и са намалявали печалбата и съответно 
внесения корпоративен данък. 
След дадени разрешения от Специализирания наказателен съд, на 18 юни 2015 г. са извършени 
претърсвания  на седем адреса и са иззети множество компютри и документация на липсващите и 
буферни търговци. 
Извършват се разпити на множество свидетели, назначена е техническа експертиза на иззетите 
компютърни конфигурации. 
Активните процесуални действия продължават. 
 
 
 
Източник: segabg.com 
 

Заглавие: Софиянци хвърлят най-много хранителни отпадъци и хартия 
В кофите в центъра има най-много картон, в големите квартали – пластмаса 
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Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=757158                                
 

 

Текст: Софиянци в центъра изхвърлят най-много картон, а в гъсто застроените квартали в кофите за 
боклук най-често попада пластмасата. Ромите пък почти не оставят на боклука хранителни отпадъци и 
хартия. Това показва анализ на Столичната община, изготвен заедно с програмата за управление на 
отпадъците до 2020 г. 
В жилищни райони като "Люлин" и "Младост" пластмасата заема 15.7% от целия боклук. Тук всички 
столичани имат сходни навици - в ромските квартали процентът на пластмасата е почти 14 на сто. Ромите 
обаче изхвърлят най-малко хранителни отпадъци - едва 5% от боклука, докато в кварталите с блокове от 6 
до 20 етажа делът на хранителния боклук достига почти 15 на сто. Различните части на София се 
различават и по хартията - в центъра картонът заема 14% от общия боклук, докато в ромските квартали 
делът му е 7%, а в районите със смесено застрояване е 8%. Общата картина показва, че от 572 хил. тона 
боклук м.г. най-много са хранителни отпадъци - над 62 хил. тона, следвани от хартията - 56 хил. тона. 
Според анализа и прогнозите софиянци ще произвеждат все повече боклук. Ако през т.г. се очаква на 
човек да се падат 437 кг, то през 2020 г. средностатистическият жител на София ще отделя 460 кг на човек. 
Общото количество за столицата ще се увеличи от 571 879 тона през 2014 г. на 580 хил. тона тази година, 
а през 2020 г. ще достигне 627 235 тона. Ще се запази тенденцията най-голям дял да имат хранителните 
отпадъци (69 хил. тона през 2020 г.). Софиянци изхвърлят и голямо количество хартия - 57 хил. тона за 
тази година, а през 2020 г. ще са над 61 хил. тона. 
В същото време залаганите цели за рециклиране изглеждат скромни. Ако през 2014 г. от общото 
количество отпадъци са рециклирани 184 хил. тона, то през 2020 г. ще достигнат 196 хил. тона. Според 
закона за управление на отпадъците т.г. общината трябва да рециклира 25% от събраните боклуци от 
стъкло, метал, хартия и пластмаса. Този процент се увеличава всяка година и след пет години ще трябва 
да се рециклира половината от генерирания боклук. Според анализа общината си залага да изпълни тези 
цели на близо 70% всяка година. 
При строителните отпадъци увеличението през годините ще е скокообразно. "Прогнозите показват, че за 
седемгодишния програмен период се очаква строителните отпадъци от бита да се увеличат около четири 
пъти, а общо от бита и от индустрията - над три пъти", пише в анализа. Ако през 2014 г. софиянци са 
изхвърлили 42 хил. тона строителни отпадъци, то през 2020 г. тяхното количество ще е 164 588 тона. Ако 
се прибави и това, което изхвърлят фирмите при разрушаване на сгради и строителство, количеството 
нараства до над 440 хил. тона годишно през 2020 г.  
ПРИХОДИ 
От анализа става ясно още, че през годините се увеличават и сумите, които човек плаща за такса смет. 
През 2007 г. на жител се е падало 100.30 лв., а през 2012 г. вече е било 120.92 лв. Само за сравнение 
например средното за България е 63.55 лв. през 2012 г. Все пак София не е първенец. През 2012 г. най-
голямата община е била изпреварена от Несебър, където средно на човек са се падали 389 лв., 
Приморско - 368.68 лв., Банско - 249.16 лв. и Созопол с 221.14 лв. Интересно е, че ако един софиянец 
средно донася 120 лв. приходи от такса смет в общинската хазна, то разходите на общината за 
управление на отпадъка на един човек са 84.39 лв. при средно за страната 52.59 лв. Разходите за 
управление на един тон са 303 лв. 
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Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Над 10 бунища сеят зарази в парка в Сапарева баня, фирмата за чистота си прибира милиона, 
а тънем в боклуци 
 

Линк: http://viaranews.com/2015/06/21/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-10-
%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%8F%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-
%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80/                                 
 

 

Текст: Паркът на Сапарева баня е превърнат в бунище и сее зарази. На територията на парка има над 10 
места, превърнати в сметища, и то все в зоните с пейки. „Кога ще бъдат изчистени и кой трябва ди научи 
сапаревобанските младежи на ред и чистота?”, питат в писмо до вестник „Вяра” възмутени жители на 
курортния град, които ни изпратиха кадрите от затрупаните с отпадъци тревни площи. Фирмите за 
чистота, с които община Сапарева баня има сключени договори за 1 млн. за година, са задължени да 
събират отпадъците, но въпреки това не си изпълняват задълженията.Тази картина не може да се види в 
нито една от съседните държави, но там има строги закони и хората знаят, че за подобно безобразие 
може да отнесат солени глоби. 
 
 
 
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Роми разграбват индустриалната зона на Перник Групите били от по 25 човека, които 
"работели" бързо и ударно 
 

Линк: http://www.dnes.bg/stranata/2015/06/19/s-kirki-i-lopati-romi-razgrabvat-industrialnata-zona-na-
pernik.267295                                
 

 

Текст: От години собственици на фирми в индустриалната зона на Перник сигнализират до институциите 
за кражби, които са ежедневие. 
Но униформените идват и си отиват, без да има ефект от тяхното посещение. Изнася се всичко - около 
зоната има множество изкопани ровове, от които са задигнати кабели. Изкъртени са врати, електронни 
табла, климатици, няма капаци на шахтите. 
Охраната, която работи тук вижда апашите, вика униформените, но след няколко дни отново се среща с 
крадците. 
"Групата е от 20-25 човека – деца, мъже и жени, въоръжени с кирки, лопати, тесли и чували. Молим им се 
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да напуснат, защото не смеем да посегнем да ги бием. А и как да посегнеш, като те са с тесли и лопати. 
Заплахите и обидите от тяхна страна са най-малкото. Работят ударно, като бригадирско движение са", 
разказва мъж от охраната на обектите пред bTV. 
"В сградата, която притежавам тук, вече трети път се извършват кражби. Давал съм показания в 
полицията, дори съм споменавал имена на нарушителите, но ефект никакъв. До момента загубата ми е 
над 10 хил. лв., трябва да възстановя и откраднатия кабел и всички щети, трябва да дам много повече 
пари", споделя един от собствениците. 
"Аз съм собственик на склад за метали и съм много уязвим. За циганите метала е повече от хляба. 
Обикалят постоянно. Денонощно ни охраняват, но не могат да се справят“, казва друг потърпевш 
собственик. 
Хората пускали и колективна жалба, но ефект не се забелязвал. 
Кметът на Перник Иван Иванов призна, че проблемът е доста сериозен. Ще информирам полицията, ще 
седнем заедно, за да уточним как да засилим контрола върху опазването на собствеността на фирмите, 
заяви той. 
От МВР съобщиха, че има образувани две досъдебни производства. 
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