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Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Поект на нова Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за 
управление на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=156 
 

   
 

Текст: На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на нова 
Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове  за управление на защитени 
зони от екологичната мрежа Натура 2000. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни 
адреси:r.dimova@moew.government.bg и ldimitrova@moew.government.bg. 
Крайна дата за получаване на становища по проекта -  21.12.2015 г. 
Пълният текст на наредбата може да се види ТУК. 
Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види ТУК. 
Проектът на постановление на Министерския съвет може да се види ТУК. 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Експерти от РИОСВ – Хасково извършиха 109 проверки през ноември 
Издадени са 2 наказателни постановления на обща стойност 4000 лева 
 

Линк: http://agro.bg/news/article56948.html 
 

   
 

Текст: Експертите от РИОСВ – Хасково провериха през ноември 106 обекта. Извършени са 109 проверки и 
са дадени 31 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Издадени са 2 наказателни 
постановления на обща стойност 4000 лв. Съставени са 11 акта и е наложена една санкция. От наложени 
санкции и наказателни постановления, включително от предишни периоди, са постъпили 5 078,00 лв. 
През месеца са издадени две наказателни постановления за нарушения по Закона за управление на 
отпадъците. Съставени са актове на четири незаконни автоморги за третиране на излезли от употреба 
МПС на площадки не отговорящи на изискванията на ЗУО. Също на физическо лице за събиране и 
транспортиране на  негодни за употреба батерии и акумулатори без регистрационен документ. За не 
поддържане на МПСОВ в с. Прогрес е съставен акт на Община Момчилград. Поради не поддържане в 
техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните си съоръжения, актове са съставени и на 
три винарски изби в региона. 
 

mailto:r.dimova@moew.government.bg
mailto:ldimitrova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/NPUZZ-Final.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/Doklad_Vun6no_suglasuvane_-_PDF.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/PMS-_nova_naredba_ZZ.pdf
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Източник: novavarna.net 
 

Заглавие: РИОСВ глобиха фирми за над 30 000 във Варна 
Експертите от регионалната инспекция по околната среда и водите провериха 235 обектa във 
Варненска и Добричка област през Ноември 
 

Линк: http://novavarna.net/2015/12/10/%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0-322-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5/ 
 

   
 

Текст: От извършените 322 проверки, 235 са планирани, а 87 са извънредни. Най-много са проверките на 
„контрол на качеството на атмосферния въздух“ и „отпадъци“ – общо 150. През м. ноември е значителен 
броят и на проверките на „защитени територии“ – 57 планови и 25 извънредни. За отстраняване 
допуснати нарушения са дадени 141 предписания. 
През ноември са съставени 5 акта, в това число на фирми, физически лица и общини: 
На „Глас дизайн“ ООД, гр. Добрич е съставен акт за нарушение на Закона за управление на отпадъците, за 
нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци. 
На ЕТ „Станимир Сотиров – Веста 70“, гр. Варна – акт за изхвърляне на неопасни отпадъци (джибри) на 
неразрешени за това места. 
На Община Тервел – 2 акта, първият за заустване на непречистени отпадъчни води от преливник на 
помпена станция в дере в местност Юртлука и втория за заустване на непречистени отпадъчни води от 
ревизионна шахта на канализационната мрежа на гр. Тервел в дере Ошмиенкинлик. 
На Реджеп Кисьов от гр. Варна за замърсяване на атмосферния въздух с прах вследствие на дейности по 
смилане на дървени изрезки с мобилна дробилка в гр. Варна. 
През ноември са издадени 4 наказателни постановления и 2 имуществени санкции на обща стойност 33 
339 лева. 
Фирма „Пито-кар” ЕООД е е глобена с 10 000 лв за извършване на дейности с отпадъци (ИУМПС) без 
необходимото за това разрешение. ТХ „Русалка холидейз“ ЕООД, гр. София е глобена с 20 000 лв. за това, 
че не е уведомила за настъпила аварийна ситуация на тръбопровода, служещ за отвеждане на битово-
фекалните води от ТС Русалка до ПСОВ Русалка. „Корона лав“ ООД е глобена с 1 000 лв. за нарушение на 
Закона за защита от вредното въздействиена химичните вещества и смеси, за неизпълнение на дадено 
предписание за представяне на документи в РИОСВ – Варна. 
„Клас олио“ ЕООД, с. Карапелит е санкционирано с 2 000 лв. за неправилно съхранение на химични 
вещества и смеси на производената си площадката. На същата фирма е наложена текуща имуществена 
санкция от 240лв/мес. за превишаване нормите за допустими емисии на въглероден оксид, изпускан в 
атмосферния въздух от експлоатацията на парен котел. 
Имуществена санкция в размер на 99 лв/мес е получила “ПДНГ” АД, гр. София, Петролно находище 
Тюленово-за превишаване на емисионни ограничения по показател нефтопродукти в отпадъчните води 
при заустване. 
През м. ноември са извършени 2 проверки по сигнали за бедстващи птици като и двата сигнала са 
основателни. Едната птица е пусната на свобода в подходящ за вида район, а другата в безпомощно 
състояние е настанена в Зоопарк – Варна. Във връзка с 4 предписания за поставяне на платформи 
/гнездилки/ за щъркели на елекричеки стълбове, предписанията са изпълнени. 
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Извършени са 2 проверки във връзка с регистрация на новородени пилета от видовете: сив папагал-Жако, 
Жълтокачулато какаду и Сенегалски папагал. 
Проверен е сигнал за сеч на дървета на територията на защитената местност „Снежанска кория“. РИОСВ – 
Варна продължава да изяснява случая за фактическият извършител на сечта в защитената територия. При 
установяване на виновника ще бъде наложена глоба съгласно Закона за защитените територии веднага. 
Размерът на санкцията за това нарушение е от 1 000 до 10 000лв. 
През ноември в РИОСВ са изготвени 5 решения за верояната степен на отрицателно въздействие върху 
защитените зони и 108 становища за оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с оглед опазване на защитените зони. Издадени са 7 решения за 
необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения и 6 решения за необходимостта от Екологична 
оценка на планове и програми. 
През месеца на Зеления телефон са постъпили 10 сигнала. 
 
 
Източник: btvnovinite.bg 
 

Заглавие: Депо за отпадъци стана причина за сблъсъци в Китай 
 

Линк: http://btvnovinite.bg/article/svetut/sblasaci-po-vreme-na-protest-v-kitaj.html 
 

   
 

Текст: Сблъсъци възникнаха между протестиращи и полицията в Китай. Конкретната причина е 
притеснението на местни жители породено от изграждането на депо за отпадъци. Това е пореден 
инцидент на обществен гняв заради околната среда, съобщи Ройтерс. 
Действието се развива в град Ухан, провинция Хъбей. 
По информация на местни жители демонстрациите започнали преди четири дни. В сряда вечерта обаче 
се стигнало до насилие. Тогава стотици обезпокоени за здравето си хора се събрали пред строителната 
площадка. Те носели трансперанти с надписи „Отхвърлете боклука”. „Полицията бие хората и ги влачи”, 
заяви местен жител, цитиран от „Ройтерс”. „Жал ми е за хората. Те просто защитават домовете си”, 
допълва притесненият жител. 
От снимки, публикувани в социалната мрежа „Вейбо” (кирайската версия на „Туитър”) става ясно, че 
демонстрантите преобърнали полицейска кола и влезли в схватка със силите на реда в града. Задържани 
са няколко протестиращи, коментират местни жители. 
Ескперти отбелязват, че замърсяването на околната среда за пореден път става причина за прояви на 
обществено недоволство в Китай. През последните месеци зачестиха съобщенията за "масови 
инциденти" - евфемизъм за протести, предизвикани от корупция, замърсяване и други социални 
проблеми. 
Полицията отказа да коментира случая. 
Във вторник местните власти от град Ухан, провинция Хъбей, заявиха, че плановете за изграждане на 
депото са изоставени, а строителните дейности на мястото, на което се събират протестиращи, нямат 
нищо общо със депото. По думите на представител на местните власти демонстрантите са объркали 
строеж на жилищна сграда с този на сметището, предаде „Ройтерс”. 
Протестиращите пък заявиха, че изграждането на депото не е спряло. 
Протестът съвпадна с кризата със замърсения въздух в Северен Китай. Днес правителството в Пекин 
отмени „червения код”, след като се разчисти гъстият смог, който беше обвил столицата. 
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Източник: sofia.bg 
 

Заглавие: Кметът на София Йорданка Фандъкова получи наградата „Сграда на годината” 2015 за завода 
за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво 
 

Линк: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=86846&nxt=0 
 

   
 

Текст: Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво бе 
отличен с награда „Сграда на годината“ 2015.  
Наградата получи кметът на София Йорданка Фандъкова. Отличието е в категория производствени и 
индустриални сгради на националния конкурс, организиран организиран от “Градът Медиа Груп” под 
патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с подкрепата на 
браншовите организации в областите на проектирането и строителството - КСБ, КАБ, САБ, КИИП.  
 Заводът за отпадъци на София е един истински зелен проект, който ни доближават до зелен град, каза 
кметът Йорданка Фандъкова. Тя благодари на всички, съдействали за реализирането на проекта – 
господин Бойко Борисов като кмет и министър-председател, на Европейската комисия, на министрите на 
околната среда и водите, на Европейската инвестиционна банка, на изпълнителя, надзора. Фандъкова 
благодари и на заместник-кмета по околна среда Мария Бояджийска.  
Построен за по-малко от две години, заводът за преработка на отпадъци на София, по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2007-2013, е един от най-сериозните ни резултати за екологията и чистотата на 
града. Това е изключително важен проект, защото с него се решават сериозни проблеми на милионните 
градове за десетилетия напред. Съоръженията отговарят на много високи екологични изисквания. Като 
очакван резултат София ще рециклира 50% от отпадъците си.  
Наградата, статуетка на Ставри Калинов, получиха и арх.Радомир Серафимов за проектант, Димитрис 
Граматас, проект мениджър и представител на изпълнителя Обединение Актор АД, Хелектор АД – за 
изпълнител.  
В националния конкурс бе отличена със специална грамота и сградата на новото училище в Герман – 84 
ОУ „Васил Левски“. Наградата получи заместник-кметът на София по направление „Инвестиции и 
строителство“ Ирина Савина.  
 
 
Източник: dgpazar.eu 
 

Заглавие: Над 3,5 млн. лв. за боклука в Димитровград и общината, промилите - непроменени 
 

Линк http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=18193 
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Текст: 4,5 промила върху данъчната оценка на имотите да остане таксата за битови отпадъци за 
димитровградчани и през новата година, предлага кметът Иво Димов. Решението на администрацията 
той внася за гласуване от местния парламент ведно с подробна план-сметка. В нея ясно разписани са 
годишните разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо. 
Включена е и поддръжката на чистотата на териториите за обществено ползване. 
2,2 промила от общата ставка за димитровградчани са разписани да бъдат отделяни за сметосъбиране и 
сметоизвозване. С други 1,5‰ от отчислението ще се обезпечат дейностите по обезвреждане на битовите 
отпадъци с включени отчисления по ЗУО. Останалите 0,8‰ от налога се предвижда да са за поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване. 
5,5 промила да е събираната от жителите на Меричлери таксата за битови отпадъци, предлага още 
кметът. Същият размер да важи и за обитаващите селата Ябълково, Горски извор, Добрич, Крепост, 
Черногорово, Радиево и Крум. Всички останали малки населени места ще бъдат облагани с 4,5 промила 
върху данъчната оценка на съответния имот, ако предложението бъде утвърдено. 
За всички нежилищни имоти на фирми и предприятия, които в утановения срок не са подали декларация 
по чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, 
годишната такса ще е в размер на 8‰. 
Собствениците на нежилищни имоти, представляващи сгради със селскостопанско или земеделско 
предназначение, извън строителните граници на населени места, промилът ще е 7. 
Дейността по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депо и занапред ще се 
извършват от „Нео-Титан“. Това ще става въз основна сключен договор за изпълнение на възложена 
обществена поръчка от юли м.г. Според официалната информация, разпределени в различните точки на 
общината са 1 769 контейнера, тип „Бобър“, както и 2 946 кофи за смет.  
План-сметката показва, че общо за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 
битови отпадъци и поддръжка на чистотата заделени за 2016-а година ще бъде сума в размер на 3 533 
785 лв. 
 
 
Източник: struma.bg 
 

Заглавие: Съдът потвърди 3000 лв. глоба за бившия кмет на Петрич за нерегламентирано сметище до 
ромския квартал 
 
Линк: http://struma.bg/news/69194/1/1/Sudut-potvurdi-3000-lv-globa-za-bivshiya-kmet-na-Petrich-za-
nereglamentirano-smetiste-do-romskiya-kvartal.html 
 

   
 

Текст: Бившият кмет на Петрич Вельо Илиев обжалва неуспешно пред Петричкия районен съд 
наказателно постановление, с което за нарушение на Закона за управление на отпадъците му е 
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постановена глоба 3000 лева. Съдия Румяна Митева потвърди постановлението, издадено срещу него от 
РИОСВ - Благоевград, в качеството му на общински кмет, който не е премахнал незаконно сметище в 
промишлената зона на южния град. 
Решението на петричкия съд може да бъде обжалвано пред  Административен съд - Благоевград. 
На 25 септември миналата година инспектори от РЗИ - Благоевград направили проверка за установяване 
на незаконни сметища. В промишлената зона в района на ромските квартали те установили около 10 
декара площ, върху която имало изхвърлени отпадъци от растителен произход, автомобилни гуми, части 
от коли, производствени отпадъци. С протокол инспекторите от РЗИ дали предписание отпадъците от 
незаконното сметище да бъдат извозени в сметището до село Ръждак до 10 ноември миналата година. За 
отговорен за изпълнението на предписанието те посочили тогавашния кмет на общината. Констативният 
протокол бил връчен на заместника му Николай Георгиев. 
Бившият кмет Вельо Илиев бил поканен писмено да се яви на 21 ноември миналата година в РИОСВ -
Благоевград за съставяне на акт за административно нарушение. Той не се явил и актът е съставен в 
негово отсъствие. На 24 ноември миналата година инспекторка от РЗИ връчила акта на Илиев, като той 
написал собственоръчно възражения, но не се подписал под графа „нарушител”. 
На 27 ноември миналата година в РИОСВ - Благоевград постъпили писмени възражения от Илиев. 
Въпреки тези възражения, на 24 април тази година директорът на РИОСВ подписал наказателното 
постановление за 3000 лева глоба на Вельо Илиев. 
 
 
Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: Крадци на кабели предизвикаха пожар 
 

Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/kradtsi_na_kabeli_predizvikaha_pozhar-313779.html 
 

   
 

Текст: При опит за кражба на кабели от съоръжение на ЧЕЗ в центъра на София е избухнал пожар, 
съобщава bTV. Заради инцидента без ток са останали 50-ина офиси, магазини и други обекти на 
кръстовището и в подлеза на ул. "Ген. Гурко" и бул. "Васил Левски". 
Крадците са обелили медния екран на кабел средно напрежение в колектор на дружеството. "На място са 
екипи на пожарната и след като те приключат своята работа, ще преминем към действия по отстраняване 
на щетите от кражбата и възстановяване на електрозахранването на засегнатите от кражбата клиенти", 
обясняват от ЧЕЗ. 
От компанията настояват за законодателни промени, по-строги наказателни мерки и по-стриктен контрол 
от страна на компетентните органи. ЧЕЗ призовава и посегателствата над елементи от инфраструктурата 
да бъдат третирани като престъпления срещу националната сигурност. 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Двама мъже са задържани в момент на кражба на телефонен кабел 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=889882 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 8  

  

   
 

Текст: Твърдица. Двама мъже са задържани в момент на кражба на телефонен кабел по време на 
специализирана операция по противодействие на престъпленията в малките населени места, съобщиха 
от ОД на МВР - Сливен. Мъжете, на 36 и 43години от новозагорското село Асеновец са хванати в 
землището на село Червенаково от полицейски служители на РУ-Твърдица при опит да откраднат 
подземен телефонен кабел. Двамата остават в ареста за 24 часа. Срещу тях е образувано досъдебно 
производство. 
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