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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 25 години Министерство на околната среда и водите  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3710 
 

 

Текст: За тържественото честване по повод 25-годишнината на Министерството на околната среда и 
водите и представянето на ОПОС 2014-2020, в резиденция „Лозенец“ днес бяха поканени всички 
предишни министри, ръководствата на Парламентарните комисии по околна среда и по европейските 
въпроси, членове на Министерския съвет,  ръководствата на Националното сдружение на общините в 
Република България и на Камарата на строителите, представители на Световната банка и фондове, 
дипломати. 
Сред гостите бяха директорите на РИОСВ, на Басейновните и парковите дирекции, на дирекциите в 
МОСВ. На празника дойдоха вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова. Еврокомисарят Кристалина Георгиева в специално видео обръщение 
поздрави присъстващите по повод годишнината. 
През 1990 г. с решение на НС Комитетът за опазване на природната среда (КОПС) при МС е 
преобразуван в Министерство на околната среда. 7 години по-късно то е преименувано в 
Министерство на околната среда и водите.  
. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ-Русе спира една от инсталациите на „Монтюпе” ЕООД 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3709 
  

 

Текст: Със заповед  на директора на РИОСВ – Русе от 23 септември 2015 г. се ограничава дейността на 
Завод за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части на „Монтюпе” ЕООД, Русе, район 
Източна промишлена зона.   
Ограничаването на дейността ще се осъществи чрез принудително извеждане от експлоатация на 
инсталацията за каруселно леене на алумини –  Карусел № 1 и пломбиране на устройството до 
привеждане на дейността в съответствие с изискванията на  Комплексното разрешително на дружеството. 
Пломбирането ще се извърши на 25 септември 2015 г. от експерти  на РИОСВ – Русе в присъствието на 
представители на „Монтюпе” ЕООД. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от връчването й пред министъра на околната среда и 
водите или пред Административен съд – Русе, съгласно Администативнопроцесуалния кодекс, което 
няма да спре изпълнението й. 
 
 
 
Източник: poligraff.net 
 

Заглавие: Внедряват модерни методи за почистване и събиране на отпадъци в Бургас 
Община Бургас внедрява нови модерни методи за почистване и събиране на отпадъците. Те са 
базирани на използването на нова техника и съдове за смет, които имат много по-добри 
характеристики от използваните до момента. 
 

Линк: http://poligraff.net/статия/Внедряват-модерни-методи-за-почистване-и-събиране-на-отпадъци-
в-Бургас/29233 
  

 

Текст: Община Бургас внедрява нови модерни методи за почистване и събиране на отпадъците. Те са 
базирани на използването на нова техника и съдове за смет, които имат много по-добри характеристики 
от използваните до момента. Предстои в Бургас да бъдат поставени още 5 нови подземни контейнера за 
смет. В момента такова съоръжение функционира на ул. “Сливница”, до площад “Тройката”. Съдовете ще 
са с вместимост от 12 куб. метра. Два от тях ще са разположени до църквата “Св. Св. Кирил и Методий”.  
Други два ще обслужват района на ул. “Батенберг”. Тези контейнери позволяват разделно събиране на 
отпадъците, заемат малко място от надземната част и са лесни за използване. 9 модерни мобилни 
центъра за събиране на отпадъци ще заработят в Бургас. 3 от тях ще влязат в експлоатация до края на 
месеца. По един от тях ще има в комплексите “Възраждане” и “Лазур”, а третият ще е в централната част 
на града.  
В мобилните центрова ще може да се изхвърлят всякакъв тип отпадъци - електрооборудване, опасни и 
битови отпадъци. Центровете ще бъдат разположени в различни зони на града като през няколко дни 
позицията им ще бъде променяна за удобство на хората. Съоръженията ще могат да работят автономно 
без външно ел. захранване. Мобилността им пък дава предимство и така се спестяват средства за 
изграждането на специализирани площадки. Изграждането на мобилните центрове е част от програмата 
за въвеждане на система за безвъзмездно събиране на отпадъците. 
Сметопочистващата фирма в Бургас вече разполага с нова техника, която има възможност за събиране на 
едрогабаритни отпадъци. Друга специална машина ще се използва за почистване на различни настилки.  
Тя използва пясъчна струя, която премахва наслоените замърсявания. Поддържането на площадите и 
пешеходните зони ще се осъществява без замърсяване на въздуха. Електрическа тротоарна метачка ще 
почиства градските пространства, задвижвана от акумулаторни батерии. Така в атмосферата няма да се 
изхвърлят вредни газове.    
Представянето на новата техника е част от Дните на екологията. На събитието присъства зам.-кметът 
Красимир Стойчев”Модерните методи за поддържането на приятна и чиста градска среда са част от 
програмата на Община Бургас за управление на отпадъците”, каза зам.-кметът по опазване на околната 
среда и европейски политики Атанаска Николова. 
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Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Много боклук или малко култура? 
Разликата между българин и европеец е в чистите къщи и над 400-те незаконни сметища  
 

Линк: http://www.kmeta.bg/gledna-tochka/mnogo-bokluk-ili-malko-kultura-54743.html   
  

 

Текст: Над 400 са незаконните сметища у нас, а по- голямата част от тях са от битови отпадъци. Полето 
край София се е превърнало в огромна кофа с боклук, показваща в какво от своя страна са се превърнали 
обитателите на столицата, която расте, но не старее и става все по-мръсна. 
Въпреки поставените табели, проверки и глоби, българинът така и не осъзна, че неговият дом не свършва 
до прага на входната му врата. Когато излиза от вкъщи си мисли, че всичко му е позволено и може да 
нарушава правилата без да отговаря за постъпките си, защото всички го правят типично по български. И 
как да разбере, че ако всеки си изхвърля боклука в кварталното дере, цялата мръсотия в един момент ще 
стигне точно пред входа му и виновният ще бъде именно той. 
"Циганска държава...", "Никога няма да се оправим" и още подобни реплики се набиват от отговорните 
граждани, които често изхвърлят фаса си през прозореца на колата или опаковката от дъвка, защото е 
малка и никой няма да я види. 
Вероятно повечето си мислят, че все някой им е длъжен, но това време отмина. Вече не сме равни, никой 
не ни подсигурява работно място, Жигули, панелен апартамент на цената да сме послушни и да крачим 
гордо на манифестация. Сега живеем в демократично общество, даващо ни свободата сами да избираме 
как да живеем, да налагаме нормите и сами да създаваме стандартите. 
Вече няма място за разсъждения от типа дали това е народопсихология, егоизъм или немарливост и защо 
отговорните органи не предприемат нужните мерки. А и едва ли има институция, която е способна 
постоянно да следи кой как и къде си изхвърля боклука. 
Наказателната процедура започва със съставянето на акт. От началото на годината те са 128 и досега не е 
платен нито един. За да не остане наказанието само на думи, глобите трябва да са повече от солени, 
направо да горчат, защото системното замърсяване на околната среда е престъпление срещу цялото 
общество и най-голямата заплаха за здравето на всички. 
Ако у нас няма контрол, то Съдът на Европейските общности не прощава. През март 2014 г. Италия 
трябваше да плати 40 милиона евро за неизпълнение на задължението да се справи с изхвърлянето на 
отпадъци на нерегламентирани сметища. Базираният в Люксембург съд заяви, че ще наложи 
допълнителни санкции от 42,8 милиона евро за всеки шест месеца, през които Италия не успява да 
премахне стотиците сметища, включително много такива, които съдържат опасни токсични 
материали. Идва и нашият ред. 
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