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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Василева: Престъпленията срещу природата трябва да бъдат преследвани с цялата тежест на 
закона  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3455                                   
 

 

Текст: „Когато говорим за престъпленията срещу околната среда всички ние осъзнаваме, че те са реална 
заплаха за човешкия живот. Те засягат цялото общество и изискват да бъдат преследвани с цялата тежест 
на закона, както всички останали престъпления“. Това каза министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева на заключителната конференция на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) по 
повод финализирането на проекта „Повишаване на контрола и спазване на правилата, установени в 
законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”. 
„Съгласно член 55 от Конституцията право на нейните граждани е да живеят здравословно. Това тяхно 
право понякога се нарушава. Броят на нарушенията нараства не само в България, но и в международен 
план. Техните последици се разпространяват отвъд границите на държавите. За предотвратяване на тези 
посегателства върху околната среда  в законодателството на Европейския съюз са въведени освен 
административно-правни и наказателно-правни промени”, каза Василева. И добави, че според 
статистиката броят на образуваните производства и тези от тях, които завършват с окончателни присъди и 
санкции, е изключително малък. Според Василева това показва колко навременен и значим е проектът, 
който се реализира. „Основната цел е да се изгради оперативен капацитет в Прокуратурата в България, 
който да разследва и преследва екологични престъпления”, посочи министърът. 
„Знаете, че МОСВ работи върху усъвършенстването на законодателството. Опазването на околната среда 
е мисия. И изисква постигането на хармония между опазването на природата и обществено-
икономическите процеси”, каза Василева. 
 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Ще покрием ли европейските норми за рециклиране на строителните отпадъци?  
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B8-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5/     
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Текст: Инж. Жулиета Кацарска, председател на РК на КИИП – Благоевгра : 
На ход е държавата 
Нито един участник в инвестиционния и строителен процес не може да направи каквото и да е по 
отношение на строителните отпадъци, преди държавата да предприеме нужното. А то е да изгради 
съответните заводи. В момента край София има две предприятия, които обаче не правят нищо. Там 
строителните отпадъци само се натрошават. Няма линии за сепариране, както и за преработка. Така че 
няма как да изпълним изискванията на Европа 70% от строителните отпадъци да се рециклират и 
използват повторно. А всичко – вар, тухли, стомана, бетон, даже и старите ви фаянсови плочки от банята, 
ако се преработят, могат отново да влязат в строителство. Трябва да има стройна система от пунктове, на 
които да се приемат такива отпадъци, да се извозват, да се сепарират и да се преработват. Сега обаче 
масово строителни отпадъци се изхвърлят в природата и на нерегламентирани места. 
Инж. Богомил Белчев, председател на РК на КИИП – Габрово: 
Изискванията няма да доведат до практически резултати 
Понякога съм доста краен в изводите си, но мисля, че и този път няма нищо да постигнем. Дори и да 
следваме европейските директиви, ще стане така, че на хартия всичко ще е наред, а на практика – не. 
Причината е, че няма създадени обективни условия в България. Има толкова належащи проблеми за 
разрешаване, не знам дали оползотворяването на строителните материали е най-важният въпрос. Така 
или иначе трябва от някъде да се започне. Нека това, което правим, и решенията, които взимаме, да 
бъдат по-близо до реалността. Защото сега например тук, от Габрово, отпадъците трябва да се закарат на 
сметището в Плевен, инвеститорът трябва да сключи договор и т.н. Мислите ли, че на практика това ще се 
случи. Затова казвам, че всичко трябва да се прецени много трезво. Трябва да се обсъдят детайлно всички 
въпроси, така че на практика да няма проблеми. Нужна е солидна подготовка, свързана и с базите, и с 
условията. Защото вижте какво се получава – налагат се глоби за паркиране на зелени площи, а в същото 
време няма изградени достатъчно паркоместа. И тук ситуацията е подобна. Тъй като се задълбочих в 
технологията на писането на проекти за управление на строителните отпадъци, виждам, че всичко е 
заради задоволяването на едни изисквания, които няма да доведат до практически резултати. 
Инж. Веселин Колев, председател на РК на КИИП – Враца: 
Трябва да приемем суровините като извор на средства 
Не мисля, че е реалистично до 2020 г. да постигнем 70% материално оползотворяване на строителните 
отпадъци. Първо, защото трябва да променим манталитета си и да достигнем до убеждението, че 
отпадъците са извор на средства и на материали. След като и досега говорим за отпадъци, значи нищо не 
сме направили. Не ги ли приемем като суровини за нещо ново, няма да има резултат. Искрено се 
надявам, че образованието и наредбите ще ни помогнат да сменим мисленето си. Доколкото знам, 
колегите правят проекти за оползотворяване на отпадъците, но дали се спазват всички изисквания, не 
мога да кажа. Знаете ли, в България има много повече депа, отколкото трябва. И причината е, че по-
голямата част от тях са нерегламентирани. Ще ни трябва доста време, за да канализираме всичко. Някога 
имаше длъжност „главен проектант“. Сега отговорен е предприемачът на проектирането и той трябва да 
бъде загрижен да има и проект за оползотворяване на отпадъците. 
Инж. Симеон Тушев, РК на КИИП – Благоевград: 
Не разполагаме с технологии 
На този етап строителните отпадъци у нас не се оползотворяват, особено бетоновите и тухлените. Всичко 
се изхвърля. От старите постройки, които се разрушават, не се използва почти нищо с изключение на 
някои по-запазени дървени греди. Ако се вземат мерки в тази посока, може би ще постигнем определен 
процент на оползотворяване в близките няколко години. Но без технологии за разрушаване и използване 
на материалите не можем да очакваме кой знае какъв ефект. Засега обаче в България не разполагаме с 
такива технологии. Затова в момента всички отпадъци се отнасят на сметищата. Не съм оптимист, че до 
2020 г. 70% от тях ще се оползотворяват, защото у нас нещата трудно се случват. Всичко опира до средства 
и възможности. 
Инж. Венелин Велев, РК на КИИП – Силистра: 
По-важен от парите е субективният фактор 
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Няма как до 2020 г. да постигнем 70% оползотворяване на отпадъците при правителство, съставено от 
хора, които не знаят как да управляват икономиката. Средства има достатъчно, но се отклоняват не 
накъдето трябва. Но по-важен от парите е субективният фактор. Проблемът с отпадъците е свързан и с 
депата в градовете, голяма част от които не са на ниво. В нашия регион в момента се довършва завод, 
който ще оползотворява битови отпадъци и ще произвежда компост. Но строителните отпадъци, 
разбиването на бетона, усвояването на желязото… струва ми се трудна задача, и то за толкова кратък срок 
от 5 години. Всички са свикнали да плащат такса и да изхвърлят строителните отпадъци по сметищата. 
Вярно е, че фирмите, които разрушават сградите, се опитват да разпрашават бетона и да го продават, има 
някакъв пазар, но сме далеч от 70% оползотворяване. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Отварят мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинствата в „Овча купел” 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1459301                               
 

 

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има днес пред районната 
администрация в „Овча купел”, съобщиха от компанията, която заедно със Столичната община 
организира разделното им събиране в София. 
Мобилният пункт ще бъде на разположение на гражданите от 8.30 ч. до 14.30 ч. на бул. „Цар Борис 
Трети” 136 Б. 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 75. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Две нерегламентирани сметища са почистени на пътищата за еленското село Тодювци и за 
габровското село Богданчовци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/06/24/2083456/dve-nereglamentirani-smetishta-sa-
pochisteni-na-patishtata-za-elenskoto-selo-todyuvtsi-i-za-gabrovskoto-selo-bogdanchovtsi.html                              
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Текст: Велико Търново. Две нерегламентирани сметища са почистени на пътищата за еленското село 
Тодювци и за габровското село Богданчовци. Това каза за Радио „Фокус” – Велико Търново Милка 
Асенова, връзки с обществеността в РИОСВ – Велико Търново. Почистени са и пътните отсечки: Горна 
Оряховица – Първомайци, Долна Оряховица – Писарево, Царева ливада – Донино – Долни Върпища, 
Морава – Деляновци – Овча могила, Овча могила – Драгомирово и 12 пътни участъка в община Велико 
Търново. Проверките на участъци от републиканската мрежа РИОСВ – Велико Търново извършва 
съвместно с Областните пътни управления на Велико Търново и Габрово. Предстоят проверки в общините 
Елена, Стражица, Лясковец и Севлиево. Проверките продължават до края на месеца. 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Нерегламентирано сметище край Джигурово 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/nereglamentirano-smetishte-kraj-dzhigurovo                                
 

 

Текст: Строителни материали, дрехи, детски играчи стари одеала са струпани преди село Джигурово. 
Боклукът дори е превзел и склона до пътя и се е оформила река от отпадъци. 78-годишният Атанас 
Филипов разказа, че редовно контейнерите за смет се изхвърлят от общинската фирма по чистота в 
Сандански. Възрастният мъж не може да си обясни защо съселяните му замърсяват красивият пейзаж, 
откъдето се вижда. 
„Не знам защо ги изхвърлят, ама я тук има котейнери, а пък те там хвърлят”, недоумява той. 
„Той в къщата иска да му е чисто, събрал го е в една торба, примерно, и го хвърля там, където не трябва”, 
добави Велин Мицев. 
Георги Тарлев ни каза, че сметището сигурно е от около година и не е почиствано. 
И докато от Общината забежат новото сметище, местните жители не спират да изхвърлят отпадъци в 
района. Хора от Джигурово казаха, че за сметището знаят и жители на съседните села Ладарево и 
Любовка. 
„Това сметище не е плод само на нашето село, това е плод на всичи, които пътуват от другите села. Турил 
си торбата, отваря си прозореца и я метка и си заминава”, поясни Велин Мицев. 
От кметството казаха, че почти всяка седмица се почистват нерегламентирани сметища край села в 
община Сандански. Обещаха, че и боклучарникът край село Джигурово ще бъде почистен. 
„Ще бъде почистено безспорно. И по порницип изхвърлянето на тези строителни отпадъци става вечерно 
време, за да не може да ги видят, иначе кметовете по места знаят: тия, които се заловят де факто на 
самото местопрестъпление, ако може така да се нарече, се глобяват веднага”, заяви кметът на Община 
Сандански Андон Тотев. 
От Община Сандански казаха още, че сметището ще бъде почистено през следващия месец, след като 
бъде планирано в графика на общинската фирма по чистота. 
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Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: Бой в плевенски пункт за цветни метали! 
17-годишен опитал да открадне меден проводник, скочил на охранителя 
 

Линк: http://www.pleven.utre.bg/2015/06/24/325798-boy_v_plevenski_punkt_za_tsvetni_metali                                 
 

 

Текст: На 23 юни 2015 година в 01 РУ МВР-Плевен е образувано бързо полицейско производство срещу 
17-годишен от Плевен, съобщават от плевенската полиция. 
На 23 юни в град Плевен от пункт за изкупуване на черни и цветни метали е отнел меден ел.кабел с тегло 
30 килограма на стойност около 100 лева. Извършителят е употребил и сила срещу служител на фирмата, 
за да запази владението на отнетата вещ. Охранителят няма телесни повреди. 
Уведомен е прокурор. За престъпление по чл.198, ал.3, във връзка с ал.1, във връзка с чл.63, ал.,1, т.3 от 
НК продължава работа разследващ полицай. 
 
 
 
Източник: bgsever.info 
 
Заглавие: Младеж задигна 30 кг кабел от пункт за черни и цветни метали 
 

Линк: http://www.bgsever.info/news/2015/06/24/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0-30-%D0%BA%D0%B3-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-
%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B5/                                
 

 

Текст: Вчера е образувано бързо полицейско производство срещу 17-годишен от Плевен. От пункт за 
изкупуване на черни и цветни метали младежът е взел меден ел. кабел с тегло 30 килограма на стойност 
около 100 лева. Извършителят е употребил и сила срещу служител на фирмата, за да запази отнетата вещ. 
Охранителят няма телесни повреди. Уведомен е прокурор. 
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