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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева участва в Неформалното заседание на министрите по околна среда на ЕС, 
което в момента се провежда в Люксембург    
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3536                                   
 

 

Текст: Ключови въпроси в обсъждането са преговорите по изменението на климата, с оглед 
наближаващата Конференцията на страните по РКОНИК в Париж през декември 2015 г. Люксембургско 
председателство на Съвета на ЕС постави на вниманието на министрите един от основните въпроси за 
постигането на споразумение в Париж, а именно финансирането на дейностите по изменението на 
климата. Обект на дискусията са възможностите за привличане на инвестиции от частни сектор. България 
подкрепя целите и ефективните усилия на ЕС за адаптиране към и смекчаване на климатичните промени 
в развиващите се държави. Считаме, че за постигането на реални резултати в тази насока усилията следва 
да бъдат насочени не само в рамките на ЕС или на определена група държави, а да бъдат насочени към 
постигането на резултати в световен мащаб. Същевременно подчертаваме, че към настоящият момент, 
предвид икономическата ситуация, България не разполага с ресурси, които директно да бъдат насочени в 
процеса на финансиране на дейности за смекчаване на климатичните промени в други страни. Считаме, 
че основното финансиране следва да се осигури от международните финансови институции и частния 
сектор, за което е необходимо да се създадат допълнителни стимули. 
Министрите  разгледаха и Дневния ред на развитието след 2015 г. и по-специално екологичното 
измерение на Целите за устойчиво развитие, чието приемане предстои през септември 2015 г. от Общото 
събрание на ООН. България е на мнение, че приоритетите на ЕС и на държавите-членки в областта на 
околната среда, са добре отразени в Целите за устойчиво развитие . Считаме, че за изпълнението на 
Програмата за развитието след 2015 г. е необходимо целите и задачите й да бъдат интегрирани в 
стратегическите документи на ЕС и държавите-членки, като бъдат отчетени техните национални 
особености. 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева открива новото депо за отпадъци на Габрово 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3535                                  
 

 

Текст: На 23 юли от 17,30 ч., министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие новата 
регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово. Новоизграденото депо ще обслужва 
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над 77 000 жители на общините Габрово и Трявна и ще функционира в съответствие със съвременната 
йерархия за управление на отпадъци – превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане.     
Проектът е финансиран по ОПОС 2007-2013.  Общата стойност на инвестицията е 23,5 млн. лв., 22,2 млн. 
лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ по програмата.    
На събитието е поканен и премиерът Бойко Борисов. 
 
 
 
Източник: obekti.bg 
 

Заглавие: Работници в депо за скрап създадоха трансформъри от боклуци 
 

Линк: http://www.obekti.bg/chovek/19714-
%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-
%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8A%D1%80%D0%B8-
%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8 
                         

 

Текст: Един ден хората, работещи в депо за метални отпадъци в Китай, решават да оползотворят 
творчески непотребните части. След като първият трансформър в реални размери става факт и привлича 
вниманието на много хора, те създават още 40 подобни статуи в рамките на 4 месеца. 
Мястото, разположено на един хълм в покрайнините на Дзинан, център на провинция Шандун в източен 
Китай, се превръща в туристическа атракция. Гледката на металните гиганти, която се разкрива на 
хоризонта, когато караш нагоре по възвишението, е удивителна, разказват посетителите.  
Първата статуя е построена от 21-годишния Ли Хун, студент по PR и маркетинг, който работи в депото. 
След положителните реакции, които получава тя, всички колеги на Лин започват да му помагат. Те свалят 
снимки на роботите от интернет и използват въображаението си, за да ги пресъздадат от наличните 
различни части. 
 
 
 
Източник: citybuild.bg 
 

Заглавие: Смолян получава държавни имоти за изграждане на депо за отпадъци 
 

Линк: http://www.citybuild.bg/news/smolian-poluchava-dyrzhavni/29830 
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Текст: Кабинетът прехвърли на общината правото на собственост върху имоти частна държавна 
собственост. 
Двата терена са с обща площ 7133 кв.м. и са необходими на общината за изграждане на подобекти към 
обект „Реконструкция на регионално депо за твърди битови отпадъци". 
С друго решение на правителството община Русе получи имот от държавата, който включва две 
едноетажни сгради с площ 189 кв.м. и 168 кв.м. Те се намират върху общинска собственост на ул. 
„Липник" №21. Общината е предвидила средства за ремонт на сградите, след който ще може да 
предостави жилища на социално слаби семейства. 
Частна държавна собственост става и  имот, намиращ се в местността „Мешелник", с. Островче, община 
Разград. Теренът е с площ 9 877 кв. като в него влизат две едноетажни сгради. До 2012 г. те са използвани 
за военновременен пункт. Към днешна дата обектът е неподдържан и предназначението му е отпаднало. 
Районът, в който се намира имотът, представлява интерес за инвеститори. Решението ще позволи той да 
бъде предложен за продажба чрез Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. 
Промяната ще даде възможност за по-ефективното му използване в бъдеще и разкриването на работни 
места. 
 
 
 
Източник: pazardjik.actualno.com 
 

Заглавие: Изхвърлят ли се незаконно строителни отпадъци при Калугерово - АПИ отрича 
 
Линк: http://pazardjik.actualno.com/Izhvyrljat-li-se-nezakonno-stroitelni-otpadyci-pri-Kalugerovo---API-
otricha-news_485723.html 
                         

 

Текст: Агенция „Пътна инфраструктура” депонира строителни отпадъци край пътя Калугерово-
Пазарджик, без терените на които се хвърлят отпадъците да са отредени за такава дейност от 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ) или съответните общински власти. Това твърдят от Коалиция за устойчиво 
развитие. 
Според НПО-то депонирането на отпадъци при къртене от банкета и разстилането на натрошен асфалт 
създават предпоставки за катастрофа. Това е директно застрашаване на живота на гражданите, смятат от 
гражданската организация. Коалицията за устойчиво развитие казва и, че досега няма постановление 
срещу АПИ заради случая, с което да се наложи глоба. 
Ден след като сигналът беше пуснат до Actualno.com, от АПИ получихме официален отговор какво става. 
Агенцията твърди, че нейни експерти са направили проверка на сигнала и не са установили депонирани 
строителни отпадъци до пътя, въпреки пратената снимка. Остатъчният материал след фрезоване на 
пътното платно на ремонтираните участъци от АМ „Тракия“ не се депонира, а се складира временно на 
места, посочени от Агенция „Пътна инфраструктура“, уверяват от АПИ. В участъка Калугерово – 
Пазарджик остатъчният материал се складира на две места – на територията на автомагистрална база за 
поддържане Калугерово и в границите на асфалтова база, разположена в близост до село Калугерово, но 
не и в рамките на републиканския път. 
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Източник: e-svilengrad.com 
 

Заглавие: Горящо сметище обгазява Ивайловград всеки ден 
 

Линк: http://e-svilengrad.com/2015/07/22/gorqshto-smetishte-obgazqva-ivajlovgrad/                           
 

 

Текст: Житeли нa Ивaйлoвгpaд ce oплaĸaxa oт нeпoнocимa cмpaд, ĸoятo ce paзнacя нaд гpaдa им вeчe 
пoвeчe oт мeceц. Te изпpaтиxa cигнaл дo peдaĸциятa, чe вcяĸa cyтpин ивaйлoвгpaдчaни, cвиĸнaли дa 
живeят в мaлĸия, тиx, cпoĸoeн и чиcт гpaд, ce cъбyждaт oт нeпpиятнa миpизмa. Tя идвa oт гopящoтo 
cмeтищe и зa cъжaлeниe, ce cтeли и в cъceднa Гъpция. Дoceгa oбщинcĸaтa yпpaвa c нищo нe e пoĸaзaлa, чe 
ce интepecyвa oт пpoблeмa или чe изoбщo cъщecтвyвa тaĸъв, жaлвaт ce гpaждaнитe. 
Haдявaмe ce cъoтвeтнитe инcтитyции, в лицeтo нa PИOCB и MOCB, дa ce caмoceзиpaт зa пpeдпpиeмaнe нa 
мepĸи, a нe дa cи зaтвapят oчитe пpeд peaлнo cъщecтвyвaщия пpoблeм, ce ĸaзвa в cигнaлa. B нeгo ce 
пocoчвa oщe, чe нaй-вepoятнo caмoтo cмeтищe e нepeглaмeнтиpaнo. 
 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Почистени са 7 нерегламентирани сметища около Велико Търново 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/62200 
                         

 

Текст: И малката крачка е важна, когато е в правилната посока. Макар че на фона на хилядите 
нерегламентирани сметища в страната седем е доста малка цифра, все пак направените почиствания 
заслужават похвала. 
Седем нерегламентирани сметища са почистени след предписания на РИОСВ – Велико Търново. 
Предписанията са издадени след проверки от експерти на РИОСВ по подадени сигнали и жалби от 
граждани на „зеления телефон“, електронната поща и от сайта на регионалната инспекция от началото на 
годината. 
По предписание на РИОСВ, кметът на с. Морава, община Свищов организира почистването на 
нерегламентирано сметище с битови отпадъци вдясно от пътя с. Морава – с. Деляновци в указания срок. 
Кметът на гр. Бяла Черква е запръстил образуваното нерегламентирано сметище от битови и растителни 
отпадъци и земни маси в местността „Конука“ по пътя за с. Росица и с. Вишовград, община Павликени. На 
мястото е преустановено изхвърлянето на отпадъци. 
ОПУ – Габрово извърши почистване на път III-4041 Севлиево – Дряново при км 7+360 от растителни 
отпадъци след предписание от съвместна проверка на РИОСВ и РПС – Севлиево. 

http://www.greentech.bg/archives/62200
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Кметът на община Велико Търново е организирал почистването на 4 нерегламентирани сметища, 
намиращи се в регулационните граници на с. Водолей. На местата са поставени табели, забраняващи 
изхвърлянето на отпадъци. 
Предстояща проверка ще установи изпълнението на предписание до кмета на с. Кесарево, община 
Стражица за почистване на замърсяванията от битови отпадъци в селото и предприемане на мерки за 
недопускане на образуването на нови нерегламентирани микросметища. Изискано е и поставянето на 
табели, забраняваща изхвърлянето на отпадъци. 
Два сигнала за замърсявания със строителни и битови отпадъци са препратени по компетентност до 
общините Велико Търново и Елена. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Крадец остави вила без ел.инсталация 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1473303 
                         

 

Текст: Полицията във Враца задържа мъж, откраднал ел.инсталацията на вила в землището на 
кв.Бистрец във Враца. Кражбата е извършена във времето от май до началото на юли. Къщата е 
собственост на Б.К. от Враца, който подал сигнала в полицията. 
Откраднатият меден проводник - с дължина около 30 метра е продаден в пункт за изкупуване на черни и 
цветни метали. 
От проведените издирвателни мероприятия е установено, че извършител на деянието е лицето К. К. от 
гр.Враца. От лицето е снето сведение по случая и е задържан за срок от 24 часа в РУ - Враца. 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Спипаха мъж от Разлог за кражба на ел.кабел 
 

Линк:http://razloginfo.com/rssnews/2015/07/22/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%
B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B3-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB-
%D0%BA%D0%B0/ 
                         

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1473303
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Текст: Мъжът След проведени издирвателни мероприятия, от полицейски служители на РУ-Разлог, е 
задържан Б.Г./37г./ от гр.Разлог. 
За времето от 15:00 часа на 17.07.2015г. до 07:30 часа на 21.07.2015г. в местността „Габевица”, 
общ.Разлог, същият е извършил кражба на около 130 м. ел. кабел. 
Стойността на нанесената щета е в процес на установяване, информираха от ОДМВР Благоевград. 
По случая е образувано досъдебно производство. (76)  
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Откраднаха кабели на ВиК от помпена станция Кранево 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1472969 
                         

 

Текст: 65 метра кабел, собственост на дружество "Водоснабдяване и канализация" - Добрич са 
откраднати, информират от Областната дирекция на МВР. Съобщение за кражбата е получено в 4.45 ч. на 
21 юли в районното управление на полицията. С кабелите е взето и оборудване, също собственост на ВиК. 
По случая е образувано досъдебно производство. 
Кражбата е станала в Кранево, като са взети всички кабели на помпената станция, захранваща селото, 
обясни за Дарик началникът на Район-Балчик във "ВиК" Владимир Симеонов. Заради посегателството 
вчера Кранево е останало без водоподаване между 12.00 и 18.00 часа. Оборудването вече е възстановено 
напълно, каза Симеонов. 
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