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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Европейската комисия е прекратила три наказателни процедури срещу България 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3813  
 

  
 

Текст: „Усилената работа доведе до това, че три наказателни процедури бяха прекратени от 
Европейската комисия. В София открихме интегрираната система за управление на отпадъците, с което 
изцяло приключихме проекта. Това е признание за усилията на всички. Вече официално Комисията взе 
решение за прекратяването и закриването на наказателната процедура за софийските отпадъци, която 
стартира през 2007 година, а през 2011 г. навлезе в съдебна фаза ”. Това  каза днес министър Ивелина 
Василева на събитие в Бургас,  посветено на Международния ден на  Черно море. 
Министърът допълни, че Европейската комисия е повярвала в България. „Успяхме да отговорим на 
очакванията и да оправдаем доверието ”, добави Ивелина Василева. 
Другите две прекратени процедури касаят транспониране на екологичното законодателство.  „С 
приемането на Закона за водите е прекратена наказателната процедура в сферата на водите. С промяната 
на Закона за опазване на околната среда транспонирахме текстове, които касаят големите рискови 
предприятия. Изпълнихме своите ангажименти и по този начин ЕК оцени усилията на българското 
правителство”, подчерта министър  Василева. 
В Бургас, заедно с кмета на града  Димитър Николов, Ивелина Василева откри пленер за деца по 
изобразително изкуство и награди участниците в Националния конкурс "Морето не е за една ваканция". 
Инициативите са организирани от Басейнова дирекция "Черноморски район, Община Бургас, Общински 
детски комплекс - Бургас и Регионалния исторически музей в града по случай Международния ден на 
Черно море - 31 октомври. 
Международният ден на Черно море отбелязва подписването на Стратегическия план за действие 
за възстановяване и защита на Черно море между България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и 
Украйна. Планът съдържа 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, защита на 
биоразнообразието и реализацията на екологични проекти в Черноморския регион. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът Ивелина Василева ще открие новото депо за регион Ямбол 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3816 
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Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в церемонията по 
откриване на новата Регионална система за управление на отпадъците – регион Ямбол. Тя ще се състои 
на 2 ноември, от 16.00 часа, в местността „Гол баир“, в землището на с. Хаджидимитрово, област Ямбол. 
Поканен е и министър-председателят Бойко Борисов. 
 
 
Източник МОСВ  
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще закрие петата парламентарна сесия на Младежкия воден 
парламент 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3817 
 

    
 

Текст: На 2 ноември  от 11 часа в конферентната зала на АКВАХИМ АД, гр. София, ж.к. Дружба 2, бул. 
„Проф. Цветан Лазаров” N 83, министърът на околната среда и водите ще закрие петата парламентарна 
сесия на Младежкия воден парламент. 
В рамките на два дни, от 31 октомври до 2 ноември младежи от Белово, Крумовград, Пловдив, Стара 
Загора, Челопеч, Хасково, Панагюрище Банско, Благоевград, София, Враца и Лом, заедно с експерти от 
Басейновите дирекции, АКВАХИМ АД, УНСС и НП „Пирин”, дебатираха и обогатяваха своите знания в 
областта на управлението и опазването на водите и водните екосистеми. Младите еколози приеха 
програма на екоклубовете за участие в инициативи, свързани с основните екологични дати от еко-
календара на МОСВ.  
 Младежкият воден парламент в България е част от Европейския и Световен младежки воден 
парламент и е израз на интереса и желанието на младите хора в България да бъдат информирани 
и активно да участват в процеса на опазване на водите и водните екосистеми. 
Целта на заседанията на Младежкия воден парламент /МВП/ е да мотивира и подпомага 
дейността на училищните и студентските организации в областта на опазването на водите и 
водните екосистеми, както и да допринесе за формиране на активна гражданска позиция в 
областта на опазване на околната среда. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Живи дръвчета за залесяване раздаде РИОСВ-Шумен 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1524343 
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Текст: За четвърта поредна година шуменската екоинспекция проведе кампанията „Гората за децата", 
която има за цел да стимулира предаването на хартия за рециклиране. Победителите в тазгодишната 
кампания получиха награди и живи дръвчета за залесяване, предоставени от РИОСВ-Шумен. Сега, в най-
подходящото за залесяване време, всеки от наградените участници получи и инструкции за засаждане и 
грижа за дръвчето. 
Своите дворове ще могат да разкрасят с почти 20 фиданки ЦДГ „Космонавт", ЦДГ „Дружба", СОУ „Йоан 
екзарх Български" и СОУ „Сава Доброплодни". 
С тази инициатива РИОСВ-Шумен подкрепя рециклирането на хартиените отпадъци и създаването на 
зелени пояси в градовете, които намаляват вредните въглеродни емисии във въздуха и предотвратяват 
унищожителните промени на климата. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Костадин Гешев, РИОСВ: Съдбата на старото сметище край Пазарджик си остава болна тема 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/10/30/2144004/kostadin-geshev-riosv-sadbata-na-staroto-
smetishte-kray-pazardzhik-si-ostava-bolna-tema.html 
 

  
 
Текст: Въпреки започването на първата клетка от новото регионално депо край Пазарджик, съдбата на 
старото сметище остава болна тема. Това каза за Радио „Фокус” – Пазарджик директорът на РИОСВ-
Пазарджик Костадин Гешев. „Затова бяхме поискали пред областния управител да се предприемат 
определени мерки. Интересно е как ще се случват нещата, защото едновременно трябва да се строи, а 
също част от старото сметище да се пробутва, за да се освободи място за новата клетка и едновременно 
да се депонират количества отпадъци, които към момента се карат. Необходима е много сериозна 
организация, която не виждам да бъде създадена от страна на Община Пазарджик и концесионера на 
този етап”, каза също Гешев. Той допълни, че е необходимо много повече желание и по-сериозни 
действия, за да може да се изготви проектът за рекултивация и по най-бързия начин да може да се 
съгласува с всички необходими институции. „Аз лично бих посъветвал дори паралелно да започне да се 
изпълнява, както беше в Панагюрище. Необходимо е изработването на проект, съгласуване, което отнема 
доста време, после самото финансиране. В случай, че бяха осигурени средствата, това щеше да се случи 
много по-бързо”, коментира Гешев.. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Кампания за събиране и рециклиране на хартия организира видинската библиотека 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/10/30/2144170/kampaniya-za-sabirane-i-retsiklirane-na-
hartiya-organizira-vidinskata-biblioteka.html 
 

http://www.focus-news.net/news/2015/10/30/2144004/kostadin-geshev-riosv-sadbata-na-staroto-smetishte-kray-pazardzhik-si-ostava-bolna-tema.html
http://www.focus-news.net/news/2015/10/30/2144004/kostadin-geshev-riosv-sadbata-na-staroto-smetishte-kray-pazardzhik-si-ostava-bolna-tema.html
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Текст: Кампания за събиране и рециклиране на хартия организира Регионална библиотека „Михалаки 
Георгиев” във Видин. Това каза за Радио „Фокус” – Видин Мануела Вилиянова, библиотекар и отговорник 
на проекта. По думите й и тази кампания е част от инициативата на библиотеката „Да пазя природата е 
моят подарък към обществото и бъдещето ми”. За целта са поставени специално изработени контейнери 
във видинските училища. Средствата от кампанията ще бъдат използвани за допълнително закупуване на 
дръвчета. Мануела Вилиянова добави още, че на обучените кадри са разяснени основните понятия в 
екологията, биоразнообразието, защитените местности и видове, както и основните замърсители в 
област Видин и начините за справяне с тях. Съставът на инициативата провежда информационна 
кампания сред ученици от видинските училища с цел изграждане на чувство за отговорност и 
положително отношение към опазването на околната среда 

 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Британци вдигнаха евтина къща от строителни отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1524528 
 

  
 
Текст: Британска двойка, живееща в предградие на Херефорд, Великобритания, си е построила сама 
компактна двуетажна къща от строителни отпадъци, защото й омръзнало да плаща високи наеми, 
съобщи в."Дейли мейл". Общата стойност на проекта е 1000 британски лири или 1500 долара. 
Продават къщи от слама във Великобритания 
Благодарение на рационалното използване на пространството 29-годишният архитект Кристиан Монтез и 
28-годишната интериорна дизайнерка Кира Поуел са събрали в жилище с размери 4 на 2 метра няколко 
стаи: спалня, кухня, кабинет и зона за почивка. 
Англичаните сами са сглобили конструкция от дървени панели, а от остатъците са си направили някои 
детайли от интериора и мебели. Те са монтирали стъклена врата, за да увеличат визуално жилищното 
пространство. Подаръци и ненужни вещи от приятели и роднини са им осигурили украсата и останалите 
мебели. 
Как ще изглежда караваната на бъдещето? 
Домът е висок три метра и е разположен във ферма в предградие на Херефорд, принадлежаща на 
майката на Поуел. 
Въпреки че двойката е доволна от резултатите от работата си, твърдо е решила да събере пари за ново 
жилище в престижния район. По думите на Монтез, цените на къща с две спални в предградието на 
Херефорд започват от 190 000 лири или 285 000 долара. 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1394293
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1452681
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Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: Зачестяват случаите на запалени отпадъци в контейнерите за смет в Русе 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/637849 
 

  
 
Текст: Със застудяването на времето отново зачестяват случаите на запалени контейнери за смет, като за 
изминалия ден са констатирани няколко такива случая, отчитат от ОД на МВР - Русе. 
На 30.10.2015 г. за времето от 22:03 ч. до 22:25 ч. един екип от Първа РСПБЗН – Русе е изпратен на сигнал 
за запалени отпадъци в метален контейнер в гр. Русе, на ул. Дондуков Корсаков. Причината за пожара е 
небрежност при боравене с открит огън. 
Същият ден, за времето от 04:50 ч. до 05:10 ч., един екип от Първа РСПБЗН – Русе е изпратен на сигнал за 
запалени отпадъци в метален контейнер и на ул. Николаевска в Русе, до № 4. Причината за пожара 
отново е небрежност при боравене с открит огън. 
На 31.10.2015 г. от 19:42 до 20:23 часа екип от Първа РСПБЗН – Русе е изпратен в Русе на бул. Гоце Делчев 
по сигнал за горящи отпадъци в мазе на къща. Причина за заполването се е оказала строителна 
неизправност – паднала е жар от необезопасен комин. Пожарът е загасен на площ от около 2 квадрата. 
На 31.10.2015 г. от 13:56 до 14:30 часа екип от Първа РСПБЗН – Русе е изпратен в русенския квартал 
Долапите, до стадиона, по сигнал за запалени сухи треви. Причината, според огнеборците, е била - 
небрежност при боравене с открит огън. Пожарът е бил изгасен на площ от около 200 кв. м като 
огнеборците са използвали около 300 л вода. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Костадин Гешев, РИОСВ: Изцяло на МОСВ е заслугата за започването на първа клетка от новото 
регионално депо за отпадъци край Пазарджик 
 

Линк: http://www.focus-news.net/opinion/2015/10/30/35361/kostadin-geshev-riosv-iztsyalo-na-mosv-e-
zaslugata-za-zapochvaneto-na-parva-kletka-ot-novoto-regionalno-depo-za-otpadatsi-kray-pazardzhik.html 
 

  
 
Текст: За осигуряването на средства за изграждане на първата клетка от новото регионално депо за 
отпадъци край Пазарджик и за необходимостта от рекултивация на старото сметище, Радио „Фокус” 
разговаря директора на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев.  
Фокус: Г-н Гешев, община Пазарджик има неплатени отчисления за обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране, поради което беше санкционирана. Тези средства трябва да постъпват по определена 
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сметка. За какво се отчисляват те? 
Костадин Гешев: Преди по-малко от месец издадохме акт за публични държавни вземания на община 
Пазарджик и още шест общини. Тези вноски са приравнени към държавно вземане. За община 
Пазарджик дължимата сума към 15 септември 2015 година са около 4,5 милиона лева. Това е по член 60, 
а отделно имат и по другия, защото те са по два текста от закона, две различни вноски. По другия текст 
дължимите суми са около 500 хиляди лева без лихвите. Това са суми, които са на самата община, но те са 
целеви и се използват за рекултивация на сметища, сметосъбиране. Това са отчисления, които трябва да 
се правят и да се събират по определена сметка. Ако бяха направени тези вноски, те щяха да се ползват 
точно за това – за рекултивация. От една страна парите ще бъдат събрани по реда на ДОПК, от друга 
страна общините, които закъсняват губят лихвите. С тях ощетяват собствените си бюджети. 
Фокус: Започна изграждането на първата клетка на новото регионално депо. Кой осигурява средства за 
нея и допринесе нещата да се случат? 
Костадин Гешев: Средствата за изграждането на клетка 1 от новото регионално депо край Пазарджик се 
осигуряват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, 
което е към МОСВ. Тези средства са практически осигурени от държавния бюджет на страната. Изцяло 
заслугата, за да се случват нещата, принадлежи на МОСВ. Много бавно се случват нещата в тази 
регионална система за управление на отпадъци с водеща община Пазарджик. В сравнение с Панагюрище 
нещата се движат с 4-5 години назад. За съжаление сдружението, в което водеща община е Пазарджик, 
изпуснаха всички срокове от миналия програмен период и не можаха да се включат за кандидатстване по 
евросредства. Така, че сега от бюджета на ПУДООС се отпускат сумите за първата клетка. 
Фокус: При условие, че общината не спазва задължителните изисквания за събиране на средства за 
рекултивация, има ли опасност проектът да бъде стопиран? 
Костадин Гешев: Проектът за изграждане на първа клетка на депото – не, но е необходимо много повече 
желание и по-сериозни действия, за да може да се изготви проектът за рекултивация и по най-бързия 
начин да може да се съгласува с всички необходими институции. Аз лично бих посъветвал дори 
паралелно да започне да се изпълнява, както беше в Панагюрище. 
Фокус: На практика обаче не се говори за рекултивация, а само за изграждане на първата клетка? 
Костадин Гешев: За съжаление е така, а няма никаква причина, да не се говори, защото е необходимо не 
само да се говори, но и да се действа. Необходимо е изработването на проект, съгласуване, което отнема 
доста време, после самото финансиране. В случай, че бяха осигурени средствата, това щеше да се случи 
много по-бързо. 
Фокус: Липсата на пари в тази сметка ли е причината да не се говори за рекултивация? 
Костадин Гешев: Не мога да кажа дали тези пари са достатъчни, но доколкото ми е известно държавният 
бюджет е предоставил средства на МОСВ точно за рекултивация на съществуващи общински сметища. 
Така, че независимо дали в сметката има пари или не, има подготвени възможности това да се случи. 
Въпросът е, че на практика още нямаме никакъв проект. 
Фокус: След малко повече от година трябва да е готова първата клетка от новото регионално депо. Ще 
реши ли тя проблема на хората? 
Костадин Гешев: Категорично не. Това е началото, след това трябва да бъде изградена и втората клетка. 
Ще трябва да се изградят и съпътстващите съоръжения в депото.  
Фокус: Какво ще се случи със старото сметище? 
Костадин Гешев: Това е болна тема. За това бяхме поискали пред областния управител да се 
предприемат определени мерки. Интересно е как ще се случват нещата, защото едновременно трябва да 
се строи, а също част от старото сметище за се пробутва, за да се освободи място за новата клетка и 
едновременно да се депонират количества отпадъци, които към момента се карат. Необходима е много 
сериозна организация, която не виждам да бъде създадена от страна на община Пазарджик и 
концесионера на този етап. 
Фокус: Каква е вашата роля след започването на работа по първата клетка на новото депо? 
Костадин Гешев: Нашата роля съвместно с ПУДООС е да следим качеството на изпълнението на проекта, 
едновременно и това как се действа и на старото сметище. Ще следим също и за сроковете, които са 
посочени. 
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Източник: gradvelin.com 
 

Заглавие: Новина от РИОСВ 
Директорът на РИОСВ издаде актове за установяване на публично държавно вземане на седем 
общини 
 

Линк: http://gradvelin.com/display.php?m=news&n=novina-riosv-otchislenia-pazardjik-velingrad-2015 
 

  
 
Текст: Седем общини са с неплатени отчисления за обезвреждане на отпадъци чрез депониране. 
Директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде на администрациите актове за установяване на публично 
държавно вземане.   
През последните години, общините увеличават количествата депонирани отпадъци  и системно 
непредвиждат в бюджетите си средства за закриване и рекултивация на действащите сметища, както и за 
изграждане на съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци. От 01 януари 2011г. Законът 
за управление на отпадъците задължи общинските администрации да предвидят в бюджетите си тези 
суми и да ги превеждат системно по откритите за целта сметки в РИОСВ. Тези отчисления участват и във 
формирането на такса битови отпадъци. 
Към днешна дата, задълженията на община Пазарджик възлизат на 4 530 602 лева. Големи са 
задълженията и на общините: Велинград - 1 523 325 лева, Септември - 330 295 лева, Брацигово -  293 577 
лева, Ракитово - 223 720 лева, Батак - 94 337 лева и   Белово - 48 765 лева. Само общините Панагюрище и 
Лесичово са превели всички дължими отчисления за закриване и следексплоатационни грижи, както и 
тези за изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъци. 
При извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, всеки собственик на депо е 
длъжен да осигури в пълен размер средствата за неговото закриване и за следексплоатационни грижи. 
Експертен анализ сочи, че причината за обема депонирани отпадъци и натрупването на дължимите за 
обезвреждането им суми, е резултат от недостатъчната ефективност на въведените общински системи за 
разделно събиране на отпадъци. Една от целите на разделното събиране е именно намаляването на 
количествата отпадъци, отиващи на депата, а оттам и на дължимите отчисления. 
 
 
Източник: sedmica.sliven.net 
 

Заглавие: Криминовини: 34-годишен от Котел е задържан за нападение и палеж в дома на 64-годишна 
съседка 
 

Линк: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=187786 
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Текст: Служители на РУ-Котел са задържали 34-годишен мъж за нападение и палеж. В 19,45 часа вчера 
64-годишна жена от град Котел е падала сигнал, че е нападната от неин съсед, нанесъл и е побой и е 
подпалил вещи от дома й. На място е изпратен полицейски екип, който е задържал 34-годишния М.М.. 
Той е криминално проявен и осъждан за кражби и повреждане на чужда собственост. При задържането 
е оказал съпротива. М.М. остава в ареста за 24 часа. За случая е уведомена Районна прокуратура-Сливен. 
Незабавно производство е започнато срещу неправоспособния Б.Ф.(32г.) от град Сливен. Б.Ф. не 
притежава свидетелство за управление на МПС. Има влязло в сила административно наказание за 
управление на МПС. Вчера в град Сливен той е хванат да управлява лек автомобил “БМВ”.  

  
Кражба на цветни метали разследват служители на РУ-Нова Загора. Вчера в 12,30 часа е 
получено съобщение за извършена кражба на 120 м. ел. проводници от електропреносната 
мрежа на село Каменово, което е оставило два имота без електрозахранване. По случая е 
образувано досъдебно производство.  
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