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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Меморандум за опазване на околната среда ще подпишат България и Азербайджан 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3854  
 

  
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще посети Баку, по покана на  своя 
колега-министъра на екологията и природните ресурси на Азербайджан, Хюсейн Багиров. Там тя ще 
подпише двугодишен Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на опазването на 
околната среда 2016-2017 г. 
В работна среща на 18 ноември 2015 г., двамата министри ще обсъдят възможностите за съвместни 
действия и усилия за опазване на околната среда. Ще подпишат двугодишна програма за сътрудничество 
в областта на биологичното разнообразие, разработването на стратегически планове за опазване на 
биоразнообразието и управлението на защитените територии и тяхното устойчиво развитие. 
Партньорство ще се търси при изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда, при 
дейности свързани с  глобалното изменение на климата и опазването на озоновия слой, екологичното 
състояние на почвите, трансграничното замърсяване на водите и въздуха. Акцент в двугодишния период 
на двустранното сътрудничество ще бъде също обмяната на добри практики и експертен опит 
в  управлението  на отпадъците и водните ресурси.  
В Баку Министър Василева ще вземе участие в официалното откриване на международното екологично 
изложение „Каспийски регион: Технологии за околна среда“(CTE 2015), на което водещи компании ще 
представят своите постижения в областта на екологичните технологии. 
. 
 
 
Източник: zonayambol.com 
 

Заглавие: ДЕН сигнализира за сериозни нарушения в приемането на строежа на Регионалното депо 
 

Линк:http://zonayambol.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B
8%D0%B8/%D0%94%D0%95%D0%9D-
%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE.html 
 

  
 

http://zonayambol.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%95%D0%9D-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE.html
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Текст: Сигнал до Районна прокуратура Ямбол за допуснати съществени нарушения в издадените актове и 
фактически действия по приемането и въвеждането в експлоатация на регионалното депо за управление 
на отпадъците изпратиха от Сдружение Движение с екологична насоченост. На 30 октомври тази година 
се е състояла държавна приемателна комисия за строеж: Регионално депо за неопасни отпадъци на 
общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа – първи етап- Клетка1 , пише в сигнала до 
прокуратурата. Известните на Сдружението данни от налични документи, подробен оглед на място и 
снимков материал сочат категорично за допуснати съществени нарушения на законоустановената 
процедура за приемане на строеж от типа на горепосочения по реда на чл.167, чл.176, чл.177 от ЗУТ и 
приложимата Наредба, до степен на пълно опорочаване на всички извършени фактически и юридически 
действия, а именно: Строежът на Регионалното депо е разрешен и следва да се извърши в рамките на 
Комплексно разрешително №225 НО/2008 год. на МОСВ, ведно с приложенията му. Проектът, в 
изпълнение на който е реализиран строежа на всички гореописани подобекти на регионалното депо от 
една страна - не е одобрен, а от друга – допуска съществени отклонения и явни несъответствия с 
Комплексното разрешително. Конкретно – по КР капацитета на Клетка 1 е определен на 227 357 тона, 
като възприетата за единица мярка депониран отпадък е кубични метра на тон депониран отпадък.  По 
проекта, предмет на настоящия сигнал капацитета на Клетка 1 е вече 387 354 кубични метра, които 
съгласно възприетата в КР мерна единица е завишение на капацитета на клетката с около 150 000 тона. А 
в сключения от Община Ямбол Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда  2007-
2013“, по който се съфинансира депото капацитета на Клетка едно е определен на 288 419 тона. 
Допуснати са съществени отклонения и при фактическото изпълнение на СМР по проекта – налице е 
некачествено изпълнение до пълно неизпълнение на отделни СМР - Ретензионен басейн – изпълнен 
некачествено до пълна негодност за използване на предназначение – събиране на инфилтрата от старото 
сметище и от отпадъците в Клетка 1. Не е спазена предвидената технология за  изграждане на 
непропусклив, сигурен и ефективен дънен екран на басейна, което само по себе си представлява 
изключително висок риск от проникване на отровния инфилтрат в почвените слоеве и подпочвени води. 
Същото се отнася и за дънния екран на Клетка 1. Вече е налице пропускливост на ренетзионенния басен, 
което го прави негоден за пускане в експлоатация. Нещо повече, замърсените води от съществуващото 
сметище, чрез тръбопровод се изхвърлят в яма с чакъл и покрита с пръст, а не се отвеждат в 
ретензионния басейн, чието предназначение е точно да поема тези води. Липсва и предвиденото 
затревяване около басейна. Не са изградени рампи за преминаване на обслужващата техника, както и 
пътя върху дигата на старото сметище, което сочи, че подписания от държавната приемателна комисия 
акт за приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация е акт с невярно съдържание. Строежът е 
сложен извън рамките на одобрения с ПУП терен на депото. Обектът, предмет на държавната 
приемателна комисия е под охрана и достъпа до него е обективно невъзможен, поради което и в 
настоящия сигнал не можем да посочим други примери за допуснати нарушения при изпълнение на 
строежа, но имаме сериозни основания да считаме, че строителството е изцяло опорочено, а издадените 
от държавната приемателна комисия актове са незаконосъобразни и в нарушение на ЗУТ и относимата 
Наредба, поради което и следва да бъде обект на Ваша проверка – цялата строителна документация, 
съвместно с оглед на място по изпълнение на всяка  една от извършените СМР. Необходимо е експертно 
да се установи по безспорен начин, че строителството е изпълнено в съответствие с изискванията на 
нормативните актове за хигиена, опазване здравето и живота на хората, безопасна експлоатация, защита 
от шум и опазване на околната среда,както и всички останали изисквания по чл.169 от ЗУТ. За пълна 
обективност и пълнота на разследването като задължителен предмет на проверка следва да се постави  и 
качеството на изпълнение на условията на сключения договор за изпълнение, както и съответствието му с 
проектната документация. Последната следва да се провери от началото на съставянето й – 2008г. когато 
въпросният проект е възложен за разработка и изготвяне -до началото на фактическото му изпълнение – 
лятото на настоящата година, като през този период е търпял съществени промени, които не са сведени 
до знанието на обществеността и гражданите, не са обсъждани и вероятно са с гриф „Строго секретно“, 
тъй като Община Ямбол отказва какъвто и да е достъп до тези документи. Проверката следва да обхване 
и анализ на съответствието на проектната документация със задължителните параметри на Комплексното 
разрешителна за регионалното депо, което е основополагащ разрешителен документ. На основание 
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изложеното до тук, настояваме да възложите проверка на проектната документация на Строежа на 
Депото, която да отговори на въпросите: Изпълнен ли е строежът съобразно одобрени инвестиционни 
проекти, Комплексното разрешително от 2008г., изискванията към строежите по чл.169 ал. и 2 от ЗУТ и 
условията на сключения договор. Налице ли са протоколи за успешно проведени единични изпитвания на 
машините и съоръженията към момента на подписване на акт 15 и конкретно протокола за лепене и 
изпитание на изолационния материал. За обективно и точно установяване на качественото изпълнение на 
дънния екран на Клетка 1 и на ретензионния басейн – полагането на изолационното фолио ще бъде 
необходимо да се извърши експертен разрез. Считаме, че с издаване на разрешителните документи за 
приемане на строежа и въвеждането му в експлоатация, държавната приемателна комисия е нарушила 
своите задължения и недопустимо е санирала некачествено или пълно неизпълнение на СМР по проекта, 
което по същество представлява опит за измама с европейски средства и поставя в риск правилното и 
законосъобразно усвояване на същите. В тази връзка при установяване на нарушения и данни за 
престъпления по смисъла на НК от конкретни длъжностни лица, моля, да образувате наказателно 
производство против тях за налагане на съответстващо на наказание. Изразяваме готовност за съдействие 
на проверката чрез представяне на информация, документи, с които разполагаме, снимков материал, 
както и записи на електронни медии. Заявяваме, че в качеството си на заинтересовани, с безспорен 
правен интерес, желаем  представители на Сдружението да присъстват при проверка и оглед на място, 
поради което, молим, да бъдем информирани при извършване на тези действия, пишат още от 
Сдружение ДЕН. 
 
 
Източник: infomreja.bg 
 

Заглавие: По инициатива на Община Сатовча поставят контейнери за разделно събиране на стари 
батерии и акумулатори 
 

Линк: http://infomreja.bg/po-iniciativa-na-obshtina-satovcha-postavqt-kontejneri-za-razdelno-sybirane-na-
stari-baterii-i-akumulatori-26628.html   
 

  
 

Текст: По инициатива на община Сатовча, с цел опазване на здравето на подрастващите и жителите на 
общината, по-голямата част от училищата в селата вече са оборудвани със специални контейнери за 
разделно събиране на стари автомобилни и други акумулатори и батерии, излезли от употреба. 
Такива контейнери вече има в училищата в селата Сатовча, Кочан, Вълкосел, Слащен, Плетена, Ваклиново 
и Годешево. От администрацията в Сатовча заявиха, че са се договорили с фирмата доставчик „Нуба 
рециклиране" АД в най-скоро време да бъдат поставени такива контейнери и пред по-
големите  търговски обекти на територията на цялата община. 
„Батериите и акумулаторите са неразделна част от нашето ежедневие. Повечето от тях съдържат тежки 
метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, вредни за околната среда и хората и в частност за 
подрастващото поколение. С поставянето на специалните контейнери за събиране на излезлите от 
употреба  батерии и акумулатори в община Сатовча създаваме оптимална логистична схема с цел 
опазване на околната среда от вредните емисии, повишаване на общественото съзнание по проблемите 
на управлението им и привличането на потребителите за участие в изгражданите от организацията схеми 
за тяхното събиране и предоставяне за рециклиране", обясни кметът Арбен Мименов. 
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Източник: yambolnews.net 
 

Заглавие: 18 НОЕМВРИ И С КАКВО СЕ ЗАНИМАВА ОБЩИНАТА ЯМБОЛ (скрап-пунктове) 
 

Линк: http://yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/17938-18-
%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-
%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5    
 

  
 

Текст: Община Ямбол организира разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на града, съобщиха от 
пресцентъра на общината. Събирането се организира на базата на утвърден график по райони на 18 
ноември (сряда) от 10.00 до 16.00 часа: 
Район I – Зелени площи до Регионална здравна инспекция (бивше ХЕИ) – Ямбол 
Район II – На паркинга пред Дом за стари хора „Св. Архангел Михаил“ 
Район III – Кв. „Зорница”-зелени площи на ул. „Търговска” 85 
Район IV – пл. „Страшимир Кринчев“ пред читалище “Пробуда“ в кв. „Каргон“ 
Район V – на паркинга от южната страна на ПТГ „Ив. Райнов“ 
Район VI- До имот на ОП „ Общински пазари и платени зони за паркиране“ на ул. „Атанас Кратунов“ 
Всички желаещи, могат да предадат ненужните си негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване в най-близкия, удобен за тях пункт. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: ОП “Околна среда” в подкрепа на подобряването инфраструктурата за третиране на отпадъци 
 

Линк: http://bnt.bg/part-of-show/op-okolna-sreda-v-podkrepa-na-podobryavaneto-infrastrukturata-za-
tretirane-na-otpada-tsi 
 

  
 

Текст: Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” финансира 20 проекта за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци – в това число изграждане на регионални 
системи за управление и един проект за рекултивиране на общински депа 
 

http://bnt.bg/part-of-show/op-okolna-sreda-v-podkrepa-na-podobryavaneto-infrastrukturata-za-tretirane-na-otpada-tsi
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Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: Учат ни как да намалим отпадъците във всекидневието 
 

Линк: http://novinar.bg/news/uchat-ni-kak-da-namalim-otpadatcite-vav-
vsekidnevieto_NTE5NjsxOQ==.html 
 

  
 

Текст: От 21 до 29 ноември у нас ще се проведе за седми път Европейска седмица за намаляване на 
отпадъците. 
Целта е да се насърчат различни публични органи, частни компании и отделни граждани да се включат в 
осъществяването на информационни кампании, свързани с намаляването на отпадъците. Организатори 
са Асоциацията на еколозите от общините у нас и фондация „Екоцентрик”. 
Ще бъдат проведени две тематични инициативи – „КонсУмувай”- турове за отговорно потребление в 
четири града, и Борси за подаряване на вещи.  
Образователните турове ще посетят Благоевград, София, Ловеч и Пловдив. 
„КонсУмувай” запознава участниците с информация, пряко свързана с всекидневното им потребление на 
стоки като кафе, шоколад, дрехи, обувки, електронни джаджи чрез интерактивни игри и активен диалог. 
Специален акцент ще бъде поставен на генерирането и оползотворяването на отпадъци във 
всекидневния ни начин на живот. Туровете ще се проведат на 21, 24, 26 и 27 ноември съответно в 
Благоевград, София, Ловеч и Пловдив. 
Всички, които искат да участват, трябва да се запишат предварително на info@ecocentric-bg.org. От 
„Екоцентрик” канят също училища, НПО, фирми и държавни администрации да бъдат домакини на борса 
за подаряване на вещи в своя град. 
Борсите могат да бъдат тематични – за размяна на книги или на детски играчки. Идеята е гражданите да 
посетят борсата, да оставят предмет за подаряване, от който вече не се нуждаят, и да намерят друг за 
себе си. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Отчитат свършеното по проект „Подкрепа за заетост" в 4 общини в региона 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1529315 
 

  
 

Текст: От Областна администрация отчитат 4-месечната работа в изпълнение на проект „Подкрепа за 
заетост" на територията на общините Шабла, Генерал Тошево, Тервел и Крушари. 
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В град Шабла са извършени дейности, включващи почистване на речното корито, с дължина около 4 км и 
площ около 40-45 декара, преминаващо през целия град. За безопасността на населението и нормалния 
ритъм на живот на града, почистването и поддържането на речното корито е изключително важен 
фактор. Бюджетът, с който общината разполага, не позволява назначаване на работници за системното 
му поддържане. Проект „Подкрепа за заетост" предостави тази възможност - да се подготви речното 
корито, всички мостове и пасарелки, свързващи двете части на града, за дъждовния и зимния период. 
Дерето е почистено от тревна растителност, отпадъци и наноси от тиня и кал.На територията на община 
Шабла е почистено също така и дерето в с. Дуранкулак, с дължина над 1 км. Окосените площи там се 
изчисляват на 14 дка. В изпълнението на дейностите, са работили 5-има работници. 
На територията на община Генерал Тошево са почистени дерета, намиращи се между селата: Спасово, 
Василево, Житен - Сноп, Кардам - Йовково, Изворово - Красен - Росен, Пчеларово - Зограф и дере гр. 
Генерал Тошево. Общата дължина на почистените дерета е 20.5 км, а окосените площи около тях се 
изчисляват на 120.5 дка. От участъците са извозени отпадъци, извършено е кастрене на клони и изсичане 
на храсти. На територията на общината са работили 15 работници. 
В проект „Подкрепа за заетост", реализиран на територията на община Тервел, също са включени 15 
безработни лица, които в рамките на 8 часов работен ден, за период от четири месеца почистваха и 
поддържаха следните обекти: язовир с. Божан, язовир Тервел и цялата част на сухото дере на Хърсовска 
река, преминаващо през гр. Тервел. По време на осъществяване на дейностите по Проекта са почистени 
общо 226,097 дка посредством изсичане на храсти, косене на силно затревени площи, кастрене на клони 
и оформяне на корони, разчистване на наноси от подмостови пространства, събиране, изхвърляне и 
товарене на отпадъци. Групата е почистила допълнително 1 375 кв.м около язовирите Сърнец и 
Оногур.Ползите и резултатите от Проекта са констатирани, както от местното население, така и от 
представителите на контролните институции. Общите окосени площи около почистените дерета се 
изчисляват на 318,472 дка. 
На територията на община Крушари са извършени дейности от 13 работници, свързани с почистване на 
канали и дерета - в селата Крушари, Абрит, Александрия, Коритен, Телериг, Северняк и с. Полк. Дяково. 
Дължината на почистените дерета се изчислява на 13,3 км, а общите окосени площи около тях се 
изчисляват на 90,2 дка. Наетите лица са премахнали отпадъци, извършено е кастрене на клони и изсичане 
на храсти. 
 
 
Източник: ipernik.com 
 

Заглавие: Откриха нелегална бензиностанция в автоморга в Перник 
 

Линк: http://www.ipernik.com/novini/kriminale/otkriha-nelegalna-benzinostanciya-v-avtomorga-v-pernik 
 

  
 

Текст: Служителите от отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Столична разкриха 
нелегална бензиностанция в автоморга в Перник. 
Митническите служители са установили, че подземни резервоари, свързани с бензиноколонка, 
съхраняват близо 20 000 литра дизелово гориво без документи, съобщават от агенция "Митници" . 
Горивото е иззето. Срещу лицата, стопанисващи обекта, е образувано административно наказателно 
производство. 
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Източник: news.varna24.bg 
 

Заглавие: Неизвестен обра кабели и медни тръби от склад във Варна 
 

Линк: http://news.varna24.bg/597381.html 
 

  
 

Текст: Вчера е подаден сигнал за кражба от склад за промишлени стоки, намиращ се на бул. «Република» 
в гр. Варна. Неизвестно лице е счупило прозорец на помещението и е извършило кражбата на различни 
по вид и дължина кабели и медни тръби.  
По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани на дежурен прокурор от 
Районна прокуратура - Варна. 
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