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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ – Бургас изиска „Венис Марина“ да освободи обектите, които стопанисва в резерват 
„Ропотамо“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3561                                     
 

 

Текст: Административният съд  в Бургас потвърди предварителното изпълнение на заповедта на 
директора на РИОСВ – Бургас, с която се разпорежда за незабавното спиране на всички дейности, 
свързани с туристическата услуга „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо“, 
предоставяна от „Венис Марина“ ЕООД. Екоинспекцията е изискала от „Венис Марина” ЕООД да 
освободи поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 58356.67.39 по 
кадастралната карта на Приморско, част от резерват „Ропотамо” и да предаде всички обекти, които 
държи без правно основание. 
С определение № 9075 от 27. 07. 2015 г. по административно дело № 7876/2015 по описа на Върховния 
административен съд, е оставено в сила определение № 1210 от 29. 05. 2015 г. по адм. д. № 858/2015 г. 
на Административния съд в Бургас. Предварителното изпълнение на заповедта е мотивирано с 
необходимостта от защитата на особено важни държавни или обществени интереси и недопускането на 
дейност без наличието на правно основание за това. 
   
   
 
Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: Над 40 деца в кампанията на РИОСВ – Шумен „Еко лято”  
 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/621277 
                         

 

Текст: Кампания “Еко лято” за опазване чистотата на природата и ползите от нея през лятото се проведе 
в информационния център на Регионалната инспекция по околна среда в Шумен, съобщиха от 
екоинспекцията. 
В нея  взеха участие деца от ОДЗ „Щурче” в Шумен, носители на престижната награда „Зелен флаг” на 
фондация „Еко училища” Норвегия, вокална група „Дъга – джуниър” при СОУ „Сава Доброплодни”, както 
и възпитаници на лятна академия към Общинския младежки дом. Бяха представени презентации за 
слънцето и за опазването на чистотата на водата и въздуха, специално подготвени от децата за 
кампанията.  За ползите от въздуха,  водата и слънцето през лятото разказаха експертите към 
Регионалната здравна инспекция  д-р Марияна Добрева и д-р Нора Станева. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3561
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Експерти от шуменската екоинспекция поздравиха участниците и ги наградиха за добро представяне в 
кампанията. 
 
 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: Елена Стефанова е новият директор на РИОСВ 
Експертът до сега беше временно изпълняваща длъжността 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/07/28/331607-elena_stefanova_e_noviat_direktor_na_riosv 
                         

 

Текст: Елена Стефанова и класирана на първо място в конкурса за директор на Регионалната инспекция 
по околната среда и водите във Велико Търново. Протоколите са публикувани на страницата на 
екоминистерството, като втора е класирана най-дългогодишната директорка до сега – Елена Григорова. 
Стефанова беше временно изпълняваща длъжността след отстраняването на директора Елин Андреев. 
 
 
 
 
Източник focus-radio.net 
 

Заглавие: Теодора Петкова: Напредват дейностите по сепариране на отпадъците и компостиране на 
биофракцията в регионалното депо край добричкото село Стожер  
Теодора Петкова, ръководител на проекта на Община град Добрич за изграждане на Регионална 
система за управление на битовите отпадъци в регион Добрич, в интервю за Радио „Фокус” – Варна 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=21085                         
 

 

Текст: Фокус: Какъв опит натрупахте от началото на пускане в експлоатация на депото за битови 
отпадъци край село Стожер? 
Теодора Петкова: Регионалното депо за отпадъци на общините от регион Добрич започна да работи от 
първи март тази година. До момента това, което натрупахме като практика, е свързано основно с 
напредване на дейностите по сепариране на отпадъците и компостиране на биофракцията. Ако в 
началото на експлоатацията имахме проблеми с напасване на работата между работниците и 
сепариращата линия, за момента основните слабости в тези моменти са изчистени като това, което мога 
да кажа за последните месеци, количеството отпадъци, което успяваме да сепарираме, е от порядъка на 
130 до 150 тона на месец. Като заедно с това напредват и процесите по компостиране като количеството 
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отпадъци, които подлежат на компостиране, са от порядъка на 280-290 тона месечно. На този етап депото 
обслужва общините Добрич, Добричка, Крушари и Генерал Тошево, т.е. тези общини, които съгласно 
концепцията на проекта трябва да извозват отпадъците си директно до регионалното депо. Останалите 
общини, които трябва да транспортират своите битови отпадъци първо до двете претоварни станции – в 
Тервел и Никола Козлево, след сепариране на отпадъците при Балчик и след компактиране при Никола 
Козлево, тези отпадъци трябва да пристигнат на регионалното депо. Тези общини все още не извозват 
отпадъци до Стожер, тъй като двете претоварни станции предстои да бъдат въведени в експлоатация. 
Може би тук е моментът да кажа, че церемонията по официалното откриване на обекта в Балчик ще бъде 
на 30-ти юли. Съвсем скоро. В началото на следващия месец се надяваме да започнем да приемаме 
отпадъци и от морските общини, след като те бъдат предварително сепарирани на Претоварната станция 
и след като зелените отпадъци бъдат компостирани там. На депото в Стожер ще пристигат от морските 
общини само отпадъци, подлежащи на депониране в клетката, онази фракция, която не може да бъде 
оползотворена. Строителните работи на претоварната станция в Тервел приключват. Надявам се до края 
на месец август да открием официално и този обект.  
Фокус: Излезе информация, че някои общини от област Варна проявяват интерес за ползване на 
Регионалното депо край Стожер. Ще има ли такава възможност, какви са стъпките?  
Теодора Петкова: Да, имаме за момента запитвания от няколко общини от област Варна. Това са 
всъщност общините, които влизаха в обхвата на регион Провадия, който не успя да се справи с 
предоставените от държавата срокове така че Регионалната система за този регион да бъде факт. На този 
етап на Общо събрание на нашето регионално сдружение за управление на отпадъците този въпрос беше 
поставен и беше разискван. Кметовете взеха решение за момента да изчакаме всъщност момента, в 
който ще дадем нашето становище. До тогава докато започнат да пристигат на Стожер отпадъците на 
двете претоварни станции. Това е защото капацитетът, който има клетката за отпадъци е 130 тона на ден, 
съгласно комплексното разрешително, ние не можем да си позволим да надвишаваме този капацитет. 
Ако преценим, че имаме свободна площ, свободни мощности, които да използваме да обработваме 
отпадъците на други общини, тогава ще подложим на гласуване това решение и ще преразгледаме 
нашето становище.  
Фокус: Изпитвате ли някакви сериозни затруднения в процеса на работа?  
Теодора Петкова: Ние се справяме с трудности всеки ден. Ако в началото успявахме дневно да 
сепарираме 2-2,5 тона отпадъци, до момента това количество е значително по-голямо така че да стигнем 
до цифрата, която казах в началото. Но така или иначе всеки следващ ден резултатите ни са по-добри от 
предния, което за мен е абсолютно обнадеждаващо.  
Фокус: Бихте ли обобщили накратко ползите от тази система в икономически и екологичен план?  
Теодора Петкова: Ще започна с икономическия аспект, защото постигайки целите, които са поставени от 
Националното законодателство за предварително третиране и рециклиране на отпадъците, на 
биоотпадъците и рециклируемите фракции – отапдъци, ние ще намалим отчисленията, които плащаме. 
Тия отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които растат всяка следващата година 
докато стигнат 95 лв. на тон, знаете до 2020 година. Това можем да направим, ако постигнем целите от 
една страна за хартия, пластмаса, стъкло и метали. От друга страна количествата, оползотворени 
биоотпадъци. Това е основното и движещо наше желание да намалим разходите на общините, защото 
тия разходи, за да бъдат заплащани, това е само и единствено таксата за битови отпадъци, която оказва 
влияние върху всички нас като граждани. От друга страна, обезвреждайки по този начин отпадъците в 
регионалните депа, естествено, че се намалява отрицателното въздействие върху околната среда, тъй 
като клетката за депониране има всички необходими екрани, изградена е в съответствие с всички 
нормативни изисквания така че да не става замърсяване на подпочвените води и всички прилежащи 
площи. 
 
 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

Източник: news.bgnes.com 
 

Заглавие: Адвокати: Реална ли е опасността да бъдем санкционирани и заради депата за неопасни 
отпадъци? 
 

Линк: http://news.bgnes.com/view/1247206                          
 

 

Текст: България не е изпълнила задълженията си за депонирането на отпадъци. Нима сме очаквали 
друго?  
Това стана с решение от 16 юли 2015 г. на Съда на Европейския съюз/СЕС/. Той прие, че страната ни не е 
изпълнила задълженията си по член 14, букви от "а" до "в" от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 
април 1999 година. И по-специално не е предприела необходимите мерки съществуващите в страната 
депа за неопасни отпадъци да продължат да функционират след 16 юли 2009 г., но само ако отговарят на 
специфичните изисквания на директивата за безопасност. 
Исковата молба срещу България бе подадена от ЕК през 2014 г. по реда на член 258 от Договора за 
функциониране на ЕС. Този вид съдебни производства имат установителен характер и целят съдебно 
констатиране на неизпълнението на задължение на държава-членка, произтичащо от правото на ЕС. Ако, 
обаче, държавата не предприеме адекватни мерки за преустановяване на нарушението след съдебното 
решение, Комисията може да инициира второ съдебно производство - осъдително, чиято цел е 
налагането на санкции. 
В конкретния случай, ден преди 16 юли 2009 г. , т.е. последният ден, в който е било допустимо наличието 
на депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на изискванията на директивата, ЕК е поискала 
информация за степента, в която страната ни се е съобразила с произтичащите от директивата 
задължения. От отговора на държавата се установява, че към горната дата на нейна територия са 
функционирали 140 депа, които не отговарят на европейските стандарти. 
От последваща кореспонденция, във връзка с образуваната от Комисията наказателна процедура срещу 
България, става ясно, че в периода между юли 2009 г. и декември 2014 г. са изведени от експлоатация 
едва 36 депа. Според изготвения график ще бъде преустановено ползването на последните депа "най-
късно през юли 2015 г.", т.е. шест години след срока, поставен в директивата. С решението от 16 юли 2015 
г. Съдът на ЕС констатира очевидния факт на неизпълнение на директивата. 
Отхвърлени са аргументите на страната ни за невъзможност да се съобрази със задължението за 
закриване на несъответстващите депа и за откриване на нови, обусловено от обжалването на актовете за 
възлагане на обществени поръчки или на разрешенията за изграждане на нови депа. Според СЕС, 
задължението на държавите да предприемат всички необходими мерки за постигането на предписания 
от дадената директива резултат е адресирано до всички органи на държавите-членки, включително до 
органите на съдебната власт, в рамките на техните правомощия. 
В защитата си България се позовава и на аргументи, свързани с опазването на общественото здраве. 
Според тях закриването на съществуващите депа за неопасни отпадъци, преди да бъдат изградени 
новите регионални системи за управление на отпадъците, би било неблагоприятно за здравето на 
гражданите, живеещи в засегнатите райони. Според СЕС, обаче, стандартите на директивата за 
изграждане на депа са въведени именно, за да се защити здравето на човека. Ето защо неспазването им 
не може да бъде оправдано с такива аргументи. 
В случай, че държавата спази приетия и обявен график, според който последните депа, които не отговарят 
на изискванията на директивата ще бъдат затворени през юли 2015 г., тя не би била застрашена от 
санкции. 
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От друга страна, съдебното решение от 16 юли 2015 г. е солидна база за търсене на отговорност на 
държавата от физически и юридически лица, претърпели конкретни вреди от неизпълнението на 
задълженията й по директивата. /БГНЕС 
 
 
 
Източник: haskovo.info 
 

Заглавие: Харманли инвестира в разделно събиране на отпадъците 
 

Линк: http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=32020&Itemid=2                          
 

 

Текст: Община Харманли ще инвестира в изграждането на две площадки за разделно събиране на 
отпадъци от домакинствата и за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци.  
Съоръженията ще заемат обща площ 13.6 дка. Теренът е собственост на община Харманли. 
На първата площадка ще се приемат опасни битови и масово разпространените отпадъци, негодни за 
употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване: 
домакински уреди, информационно и телекомуникационно оборудване, осветителни тела, електрически 
и електронни инструменти, играчки. Съхранявани в специални съдове, те ще се предават на фирми, 
притежаващи разрешително за оползотворяване. За разделното съхраняване на течности, като горива, 
смазочни масла, охлаждащи и спирачни течности ще бъдат осигурени подходящи резервоари. 
Другата площадка е предвидена за приемане на отпадъци от растителен произход от бита, които ще се 
оползотворяват на място чрез ръчно компостиране на открито.  Произвежданият компост ще се използва 
от Община Харманли за наторяване на зелените площи. 
 
 
 
Източник: haskovo.net 
 

Заглавие: Намериха части от мост в пункт за скрап 
  

Линк: http://www.haskovo.net/news/195967/Nameriha-chasti-ot-most-v-punkt-za-skrap     
                    

 

Текст: Младоци буквално разфасоваха популярния като Въжения мост над р. Марица в Симеоновград. 
След като хората забелязали преди няколко дни, че от съоръжението изчезват части, от полицейското 
управление на Симеоновград са започнали разследване и са проведени издирвателни мероприятия. 
В крайна сметка униформените са успели да стигнат до крадците на моста, които са успели да задигнат 
една дузина железни сглобки от него. 
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Дръзките крадци са трима жители на Симеоновград на по 21г., 22 г. и 31 г., познати на органите на реда. 
В пункт за изкупуване на черни и цветни метали в града е намерено и количеството откраднато желязо- 
380 кг.  
Само преди два месеца по моста започнаха ремонтни дейности за над 2 млн. лв., отпуснати от 
Министерския съвет.  
 
 
 
Източник: slivensega.wordpress.com 
 

Заглавие: Спипаха крадци в момент на кражба 
 

Линк:https://slivensega.wordpress.com/2015/07/28/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%85%d0
%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b8-%d0%b2-
%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-
%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b0/                          
 

 

Текст: Двама мъже са задържани в момент на кражба на ел. кабел от електропреносната мрежа в село 
Научене. Те са откраднали 105 метра кабел, съобщиха от полицията в Сливен. 
Иззети са дървена стълба и ножици за арматурно желязо. Двамата са задържани за 24 часа. Работата по 
документиране на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава, информира „Дарик“. 
24-годишен мъж от град Николаево пък е задържан за кражба от частен имот в Нова Загора. На 24 юли 
той е проникнал в дома на 55-годишен мъж и е извършил кражба на две DVD устройства. 
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