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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България е сред 13-те страни от ЕС, които са на път да изпълнят всички три национални цели 
по климата и енергетиката за 2020 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3787   
 

  
 

Текст: На базата на  доклада „Тенденции и прогнози в Европа през 2015 г.“ Европейската комисия и 
Европейската агенция за околна среда информират, че Европейският съюз е на път да постигне и 
надхвърли целта си за намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до 2020 г. 
Този годишен доклад на ЕАОС съдържа актуализирана оценка на напредъка на Европейския съюз и 
европейските страни спрямо техните цели във връзка с енергията и смекчаването на последиците от 
изменението на климата. ЕС демонстрира лидерство преди срещата в Париж с 23% намаление на 
емисиите. 
Комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: „Резултатите говорят 
сами по себе си. Европа успя да намали емисиите на парникови газове с 23% между 1990 г. и 2014 г., а 
икономиката ѝ нарасна с 46% за същия период. Това е ясно послание в навечерието на конференцията по 
въпросите на климата в Париж, че Европа спазва поетите ангажименти и че нашите политики в областта 
на климата и енергетиката имат ефект.“ 
В доклада е посочено, че България е сред 13-те страни от ЕС, които ще изпълнят всичките си три 
национални цели по климата и енергетиката за 2020 г. – дял на възобновяемите източници, енергийна 
ефективност и намаляване емисиите парникови газове от секторите транспорт, селско стопанство, сгради 
и управление на отпадъците. 
Докладът е изготвен на базата на официална статистическа информация от Евростат и е публикуван на 
интернет адрес: 
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2015 
 
 
Източник: offnews.bg 
 

Заглавие: Силно замърсяване с тежки метали около сметището в Карлово 
Актове и глоби за 700 000 лева са наложени на кмета Емил Кабаиванов 
 

Линк:http://offnews.bg/news/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B5_68/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-
%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-
%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_577901.html 
 

http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2015
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Текст: Значително замърсяване с тежки метали е на почвата и водата е установено в района на Карлово. 
Изследвани са проби от водите на река Стара река в района на депото за твърди битови отпадъци и 
проби от почвата в района на депото. 
Анализът е извършен от Централната екологична лаборатория към Централния институт по 
биоразнообразие и екосистеми към БАН. 
Резултатите са отразени в Протокол No8 от 15.10.2015 г. 
На 16.09.2015 г. OFFNews съобщи, че Изпълнителна агенция по околната среда започва проверка на 
сметището в Карлово. 
Междувременно по репортажи на БНТ и местни кабелни телевизии са показани репортажи за тежкото 
състояние на депото за смет до Карлово, огромно изсипване на боклуци и отровен инфилтрат в реката, 
причинили и измиране на рибата по данни на жители на Баня и Карлово. 
Поради пасивността на службата, която е натоварена с непосредствения контрол на сметището РИОСВ – 
Пловдив, инициативен комитет от граждани и общински съветници от Карлово и народният представител 
от района Методи Андреев, се обърнаха към Българската академия на науките, с молба за спешна 
проврека и анализ на почвата и водите около депото.  
Наличието на тежки метали в почвата, наслоените седименти и водите на Стара река нямат никакво 
логично обяснение. 
Стойностите на мед са повече от 3 пъти от максимално допустимите концентрации на вредни вещества 
опасни за човешкото здраве. Свръхконцентрация има на тежки метали като олово, кадмий, манган, 
желязо и др. Пробите взети преди и след депото показват, че причинител на замърсяването с тежки 
метали е депото. Преди отварянето на депото съдържанието на кадмий е било 1,4 мг/кг в почвата, а след 
депото 4,6 мг/кг, т.е. увеличение 3,3 пъти, оловото е било 63 мг/кг, а след отварянето на депото - 353,3 
мг/кг, т.е. увеличението е близо 6 пъти. 
Над 3 пъти повече от максимално допустимите концентрации е медта, никелът е 2,3 пъти повече от 
допустимото ниво опасно за човешкото здраве. 
На места, от които са взимани проби, концентрацията на мед достига до 945 мг/кг и е 19 пъти повече от 
нормата за предохранителна концентрация на тежки метали и металоиди в почвите, посочени в Наредба 
No3/2008 г. на МОСВ. Установени са стойности на манган 2935 мг/кг почва, т.е. почти по 3 гр., а на 
желязото 32954 мг/кг, т.е. почти 3,3 гр/кг почва. 
Според експертите и според изискванията на Закона за управление на отпадъци е недопустимо в депо за 
битови отпадъци да има съдържание на тежки метали в пъти над застрашаващата живота норма.  
Единственото обяснение е, че в нарушение на закона, в депото тайно са изсипвани и заривани огромни 
количества опасни, животозастрашаващи индустриални отпадъци. Техният най-вероятен произход е 
отпадъци от метало-химично или галванично производство, дериватни фракции от минно-преработваща 
промишленост, утаечни шлаки от хвостохранилища. Депонирането на всички тези неразграждащи се 
тежки отрови, дължащи се на металните съединения и металоиди, очевидно е ставало тайно, без 
знанието на жителите на общината. 
Свръхвисоките концентрации на тежки метали в почвата, седиментите и водата, са потенциални 
причинители на множество заболявания от алергии, хранителни отравяния, до рак. 
Кметът Емил Кабаиванов продължава драстично да погазва Закона за управление на отпадъците и никога 
не е публикувал на интернет страницата на Община Карлово, информация и данни за състоянието на 
депото, каквото задължение има по чл.19, ал.3, т.13 от ЗУО. 
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Само през 2013 и 2014 г. контролните органи и съдът са издали 4 акта за установяване на 
административни нарушения за работата на сметищното депо на кмета на Карлово Кабаиванов и са му 
наложили глоби и предявени вземания за близо 700 000 лв. 
Ето списък на наложените наказания: 
1. На 22.08.2013 г. е съставен е АУАН №50, а въз основа на него е издадено НП №2/16.01.2014г. с 
наложено наказание имуществена санкция в размер на 30 000лв. за осъществен състав на чл.138, ал.3,т.6, 
пр.1, вр. чл.64 ЗУО-невнасяне на две поредни месечни отчисления по чл. 64, ал.1 ЗУО. НП е обжалвано. С 
решение РС-Карлово е потвърдил НП, Административен съд-Пловдив е оставил в сила решението на 
първоинстанционния съд. 
2.На 24.04.2014г. е съставен АУАН №35, а въз основа на него е издадено НП №99/06.10.2014г. с наложено 
наказание имуществена санкция в размер на 30 000 лв. за осъществен състав на чл.138, ал.3,т.2, вр. чл.60, 
ал.2, т.1 ЗУО-невнасяне на две поредни месечни отчисления по чл. 60 ЗУО. НП е обжалвано. С решение 
РС-Карлово е потвърдил НП, Административен съд-Пловдив е оставил в сила решението на 
първоинстанционния съд. 
3.На 24.04.2014г. е съставен АУАН №36, а въз основа на него е издадено НП №100/06.10.2014г. с 
наложено наказание имуществена санкция в размер на 30 000 лв. за осъществен състав на чл.138, 
ал.3,т.6,пр.1, вр. чл.64, ал.1 ЗУО-невнасяне на две поредни месечни отчисления по чл. 64 ЗУО. НП е 
обжалвано. С решение РС-Карлово е потвърдил НП, Административен съд-Пловдив е оставил в сила 
решението на първоинстанционния съд. 
4. На 27.06.2014г. е съставен Акт за установяване на публично държавно вземане във връзка със 
задълженията на Община Карлово към РИОСВ-Пловдив, произтичащи от Закона за управление на 
отпадъците и Наредба №7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Общият размер на задълженията 
на Община Карлово към РИОСВ-Пловдив към датата на съставяне на Акта възлиза на 646903.25лв., от 
които: 37530.03лв.-задължения за непреведени месечни отчисления по чл. 60 ЗУО за 2013г. и 2014г.; 
609373,22лв., представляващи главница за непреведени месечни отчисления по чл. 64 ЗУО за 2012г, 
2013г. и 2014г. 
Общият размер на законната лихва за забавяне на преводите за месечни отчисления по чл. 64 ЗУО, 
изчислена към 07.04.2014г. е 43419.96лв. Актът не е обжалван, влязъл е в законна сила и е предаден на 
НАП за принудително събиране. 
След констатиране на описаните нарушения е изпратена покана с писмо изходящ №1637/30.05.2014г. на 
нарушителя д-р Емил Станев Кабаиванов в качеството му на Кмет на Община Карлово за съставяне на 
АУАН. На посочената в поканата дата същият не се е явил в деловодството на РИОСВ, поради което на 
16.06.2014г. е бил съставен АУАН №61/16.06.2014г. за нарушение на чл.125, ал.1, т.2 от Закона за 
опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 г., посл. изм. ДВ бр.22/2014г.) в отсъствието на нарушителя. 
След съставяне на цитирания акт са направени многократни опити от страна на служителите на РИОСВ-
Пловдив същият да бъде връчен на нарушителя. 
Съставени са констативни протоколи от извършени проверки на място на Община Карлово във връзка с 
връчване на АУАН №61/16.06.2014г. на кмета на Общината. В момента на проверките кметът на 
Общината не е открит, поради което със Заповед №РД-320/15.12.2014г. на Директора на РИОСВ-Пловдив 
и на основание чл.43, ал.6 от ЗААН административно-наказателното производство е било спряно. 
С цитираната Заповед е било разпоредено да се изпрати писмо до РУ Полиция, гр.Карлово за съдействие 
относно връчването на АУАН №61/16.06.2014г. на Община Карлово. 
С писмо изх.№3076/22.12.2014г. е изпратено писмо до Началника на РУ Полиция, гр.Карлово за 
съдействие относно връчването на АУАН №61/16.06.2014г. на Кмета на Община Карлово. 
С вх. №3076/20.02.2015г. два броя АУАН №61/16.06.2014г. са върнати от РУ Полиция, гр.Карлово 
надлежно връчени лично на нарушителя на 17.02.2015г. Със Заповед №РД-47/23.02.2015г. на Директора 
на РИОСВ-Пловдив, административно-наказателното производство е възобновено, считано от 
17.02.2015г. 
Във връзка с горното от Директора на РИОСВ-Пловдив е издадено наказателно постановление 
№34/13.03.2015г. на стойност 10 000 лв. 
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Част от постановленията все още не са връчени на кмета Кабаиванов, който дори е бил издирван с 
полиция, за да му бъдат връчвани наказателните постановления и актовете. 
И досега не е ясно коя фирма е била оператор на депото в периода до юли 2015 г., тъй като определения 
за това оператор е следвало да бъде отстранен, поради факта, че КЗК със свое Решение No45/20.01.2011 
г. е обявил обществената поръчка за избор на оператор за депото за незаконосъобразна, а ВАС 
потвърждава решението на КЗК изцяло. 
Народният представител Методи Андреев вече е внесъл парламентарно питане до министъра на 
околната среда и водите, очаква се депутатът да сезира и главния прокурор. 
 
 
Източник: pik.bg 
 

Заглавие: България рециклира над 25 процента от битовите отпадъци  
 

Линк: http://pik.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-
25-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news422005.html  
 

  
 

Текст: България рециклира над 25 процента от битовите отпадъци. Това показва доклад на Европейската 
агенция за околна среда. Страната ни е постигнала ръст от почти 10 на сто спрямо 2004 година, 
информира Нова телевизия. 
В документа се отбелязва още, че България е сред страните, които ще постигнат поставените от Европа 
цели по отношение за намаляването на вредните емисии в атмосферата, използването на възобновяеми 
енергийни източници и енергийната ефективност. 
Глобалната цел на ЕС е 20 процента намаляване на парниковите газове. В момента прогнозите сочат, че 
Белгия, Ирландия, Люксембург и Австрия няма да успеят да ограничат своите вредни емисии. 
Същевременно преди по-малко от месец става ясно, че в страната има 400 незаконни сметища. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Предвидена е мелница за дървесни и градински отпадъци, която да раздробява постъпилите в 
Регионалното депо край добричкото село Стожер зелени отпадъци от паркове и градини 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/10/22/2138488/predvidena-e-melnitsa-za-darvesni-i-
gradinski-otpadatsi-koyato-da-razdrobyava-postapilite-v-regionalnoto-depo-kray-dobrichkoto-selo-stozher-
zeleni-otpadatsi-ot-parkove-i-gradini.html 
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Текст: Добрич. Предвидена е мелница за дървесни и градински отпадъци, която да раздробява 
постъпилите в Регионалното депо край добричкото село Стожер зелени отпадъци от паркове и градини, 
предаде кореспондентът на Радио „Фокус“ – Варна. Депото работи от март тази година е изградено по 
проект на Община град Добрич, най-мащабният осъществен до момента. В това депо отделената 
биоразградима фракция се подлага на компостиране. Целта при този процес е стабилизиране на 
биогенната фракция, В аеробни условия и при наличие на достатъчно влага в компоста се развиват 
последователно различни генерации от микроорганизми, които поетапно разграждат свързания 
въглерод и го превръщат във въглероден двуокис и клетъчна тъкан. За да се постигне хомогенизиране и 
равномерно узряване на компоста, той се обръща най-малко 3 до 4 пъти с цел аериране и при това се 
овлажнява. За реализация като търговски продукт е препоръчително процесът на компостиране да не е 
по-кратък от 6 месеца. Вече има готов компост на депото край село Стожер, съобщи ръководителят на 
проекта Теодора Петкова, предстои той да бъде изследван. Производственият процес включва подаване 
на отпадъците от приемната площадка, разстилане и предварително формиране на компостни лехи, 
периодично обръщане на материала, пресяване и прехвърляне на площадката за доузряване и 
натоварване на узрелия компост за откарване на склад. За тези операции е предвидена мобилна 
прикачна машина за насипване и обръщане на лехите, трактор и един челен товарач. Постъпващите в 
Регионалното депо смесени отпадъци се подлагат на механично третиране. Процесът всъщност 
представлява сепариране на рециклируемите фракции от общия поток на отпадъците, като включва 
няколко основни стъпки – визуален контрол и ръчно разделяне на отпадъците; захранване на 
обработващите линии; отсяване на фината фракция за компостиране и сепариране на рециклируеми 
материали. На депото се извършва също входящ контрол, който съответства на изискванията на 
нормативната уредба. На депото на този етап е изградена първата клетка за депониране. Тя е с площ 30 
030 кв. метра, обем – 240 000 куб. метра. Площта и обемът на втората и третата клетка са определени 
приблизително и подлежат на уточняване в работна фаза. Втората клетка е предвидено за момента да е с 
площ 18 000 кв. метра и обем – 145 000 куб. метра, за третата клетка съответно – от 27 000 до 33 000 кв. 
метра и обем – от 235 000 до 300 000 куб. метра. Общият обем отпадъци, който може да поеме депото по 
работния проект е около 620 000 куб. метра. Депото край добричкото село Стожер разполага със склад за 
временно съхранение на опасни отпадъци. Към тях спадат опаковки, съдържащи блажни бои и 
разтворители за тях, опаковки от белина, от препарати срещу вредители, различни видове батерии – 
автомобилни, портативни, акумулатори, излязло от употреба електрическо оборудване, живачни, 
луминесцентни и енергоспестяващи осветителни тела. Отпадъците се съхраняват в закрити складови 
помещения. След достигане на пределно количество за транспортиране или допустимия срок за 
временно съхранение отпадъците се предават за последващо третиране на лицензирани фирми. В 
рамките на проекта „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ е 
отпечатана информационна книжка, озаглавена „Зелено бъдеще“, в която е поместена пълна 
информация за самия проект и обектите на системата, както и за общините партньори, които ще ползват 
депото. 
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