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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Красимир Живков откри претоварна станция за отпадъци в Балчик 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3566                                     
 

 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков откри в Балчик претоварна 
станция за отпадъци, част от Регионалната система за управление на отпадъците в Добричкия регион. Тя 
ще обслужва крайморските добруджански общини Балчик, Каварна и Шабла. Общият капацитет на 
приеманите отпадъци в Балчик ще е 12 351 тона годишно. Те ще бъдат сепарирани и обработвани в 
претоварната станция и подготвяни за транспортиране към  Регионалното депо в Добрич, което ще 
обслужва 9 общини с 190 000 жители от 226 населени места. „Съоръжението в Балчик, на стойност близо 
5 млн. лв., е неразделна част от системата за управление на отпадъците в Добричкия регион. Общата 
стойност на цялата инвестицията по ОПОС 2007-2013 е почти 38 млн. лв.“, посочи Красимир Живков. 
Модерната система дава възможност за екологосъобразно третиране на отпадъците, съобразена е с 
всички екологични норми и изисквания. В нея е вложена компостираща инсталация за биоразградими 
отпадъци с отделна площадка за рециклиране на строителните отпадъци. Това дава възможност от 
отпадъка да се извлича ресурс, което е важно, защото България е поела пред ЕС ангажимента до 2020 г. 
да бъдат рециклирани 70% от строителните материали и 50 на сто от битовите отпадъци, каза 
зам.министърът. 
България е заложила изграждането на 54 регионални системи, вече са готови 38, а по 9 се работи. 
Системата в Добрич е добър пример какво трябва да представлява подобна регионална система, допълни 
Живков и припомни, че 1, 700 млрд. евро са средствата по ОПОС, от които 288 млн. са за опазване на 
околната среда – по приоритетна ос 2 „Отпадъци“. 
На церемонията по откриване на съоръжението присъстваха управителят на Добричка област д-р 
Маргарита Новоселска, кметовете на Добрич Детелина Николова и на Балчик Николай Ангелов. 
След  завършването на претоварната станция, община Балчик е готова да премине към рекултивация на 
старото депо. През септември предстои да заработи нова претоварна станция и в Тервел, която ще бъде 
присъединена към Регионалната система за управление на отпадъците в Добрич. 
 
   
   
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Половин милион лева ще бъде максималната санкция за фирма, която умишлено замърсява 
природата 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100586135/sankcia 
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Текст: Половин милион лева става максималната санкция за предприятие, което умишлено замърсява 
природата. Това записаха депутатите с промени в Закона за опазване на околната среда. Санкциите бяха 
предложени от екоминистерството, след като в средата на юни "Лукойл" допусна нефтен разлив.  
Според промените операторът трябва да преразглежда плана за предотвратяване на големи аварии в 
рамките на всеки пет години. Също така кметът на община, в която има подобни предприятия, трябва да 
изготви външен авариен план за мерките, които трябва да бъдат предприети извън територията му. 
 
 
 
Източник: vreme.bg 
 

Заглавие: За красива околна среда и добро здраве 
 

Линк: http://www.vreme.bg/news/p3_12786_0.html                         
 

 

Текст: През учебната 2014/2015 г. екип от ОУ „Стефан Караджа”, с. Ст .Караджово разработи и спечели 
проект по програма на националната кампания „За чиста околна среда - 2015” на тема „Обичам 
природата и аз участвам” на МОСВ и ПУДООС. Стойността на проекта е 4 384.60 лв., със срок на 
изпълнение до 31.10.2015 г.  
Целта на кампанията и проекта е повишаване на екологичната култура и създаване на навици за активен 
и здравословен живот у учениците. В изпълнение на тази цел, задачите, които сме си поставили са: 
запознаване на учениците с екологичната обстановка в района; естетизиране двора на училището и 
отглеждането на цветя, билки, подправки; изграждане на спортна площадка на открито и създаване на 
възможности за активност и спорт през свободното време на учениците и в часовете по физическо 
възпитание. 
До момента вече е изпълнена първата дейност. В училище бе създаден клуб „Природозащитник”, който 
проучи биоразнообразието от растително и животинско царство в района. Учениците набелязаха 
замърсени места, изготвиха и представиха презентация за резултатите от работата на клуба. На 5 юни – 
Международен ден за опазване на околната среда проведохме екологична акция по почистване двора на 
училището, парка в центъра на селото, около паметника и къща-музей на Стефан Караджа. 
През месец юни започна изпълнението и на дейност 2 – създаване на училищна градина. Учениците с 
огромно удоволствие се включиха в засаждането на билки и цветя. Поради летния сезон се взе решение 
засаждането на храсти и дръвчета да стане през месец октомври при подходящи метериологични 
условия.  
Лятната ваканция е подходящ момент за изграждане на спортната площадка в училище. Тя ще бъде с 
фитнес съоръжения на открито и вече е дадена заявка на фирма производител за доставка на тези 
съоръжения. Предвижда се площадката да бъде изградена до края на месец август, така че през новата 
учебна година да се ползва активно от учениците. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Русе глобява „Монтюпе“ 
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Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1477153                         
 

 

Текст: Предприети са административно-наказателни мерки в резултат от извършената контролна 
проверка по условията в комплексното разрешително и измервания на организираните източници на 
вредни емисии в „Монтюпе“ ЕООД в края на юни месец. 
На дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение за констатирано 
неспазване на условието в КР, свързано с разрешените максимални дебити на част от експлоатираните на 
площадката изпускащи устройства. Операторът не е уведомил компетентните органи за извършената 
промяна в аспирационната система на участък от производството на алуминиеви автомобилни детайли.  
От извършения емисионен контрол на 14 изпускащи устройства на територията на завода, в две от тях е 
установено превишение на заложените в разрешителното емисионни норми по показател общ органичен 
въглерод. За това на оператора са наложени две текущи месечни санкции за замърсяване на 
атмосферния въздух с вредни емисии. Санкциите са в общ  размер 14 300 лева.  
До края на август изтичат  сроковете на дадните предписания от проверката по условията в комплексното 
разрешително. 
След представяване на изисканата от оператора информация по изпълнение на предписанията,  ще се 
осъществи последващ контрол от страна на РИОСВ-Русе.  
 
 
 
Източник: informirash.me 
 

Заглавие: Зам.министър Живков: До година две ще говорим за нулеви отпадъци 
 

Линк: http://informirash.me/novina/za-ministyr-jivkov-do-godina-dve-shte-govorim-za-nulevi-
otpadyci/12761                           
 

 

Текст: С добиване на ресурси от отпадъци ще достигнем целите, които ни поставят от ЕС, обяви при 
откриването на „Претоварна станция за отпадъци – Балчик“,  зам.министърът на околната среда и водите 
Красимир Живков. Той припомни поетия ангажимент до 2020 година  да се рециклират 70% от 
строителните отпадъци и 50% от битовите. Сама след година-две ще можем да говорим за нулеви 
отпадъци ,обеща Живков. България е заложила да има 54 регионални системи за отпадъци, 38 вече са 
изградени, по девет се работи. Добрич е добър пример за една такава модерна система, отбеляза 
Красимир Живков. Надграждането на  ОП”Околна среда” предвижда и рекултивиране на  старите 
сметища. Ресурсът на програмата  е 1 милиард 700 милиона евро. От тях 288 хиляди евро са за опазване 
на околната среда. 
 

http://informirash.me/novina/za-ministyr-jivkov-do-godina-dve-shte-govorim-za-nulevi-otpadyci/12761
http://informirash.me/novina/za-ministyr-jivkov-do-godina-dve-shte-govorim-za-nulevi-otpadyci/12761
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Източник: m.tribali.info 
 

Заглавие: Хванаха двама за кражба на кабел 
 

Линк: http://m.tribali.info/bg/hvanaha-dvama-za-krazhba-na-kabel/                           
 

 

Текст: След проведено полицейско разследване за кражба на около 20 метра меден многожилен 
проводник, собственост на фирма, полицията заловила извършителите. Оказало се, че това са двама 
жители на врачанското село Баница с инициали К.В. и З.Т.  
Откраднатият кабел е намерен и иззет. Двамата апаши са разпитани и освободени. Преписка по случая 
ще бъде изпратена в районната прокуратура във Враца за образуване на досъдебно производство. 
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