
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 15 декември 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Рекултивираните 37 стари сметища са с обща площ колкото 203 стадиона 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3927 
 

   
 

Текст: Рекултивирането на 37 стари депа и облагородяването на над 1450 декара отчете Предприятието 
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект за закриване на 
общински депа за битови отпадъци, финансиран по „ОПОС 2007-2013“. По проекта предстои да бъдат 
загробени още две сметища – в Русе и Върбица. 
„С колегите изчислихме, че 1450 декара е площта на 203 футболни стадиона с размерите на 
националния“, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. „Всички помним грозните 
гледки с хвърчащите найлонови торбички и разпръснатите отпадъци – тези терени ще се превърнат в 
ливади, паркове и спортни площадки“, добави министър Василена. И благодари на общините за волята и 
желанието да реализират тези дейности. 
Проектът „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци 
на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ е част от 
цялостната политика на МОСВ и по Оперативна програма „Околна среда“, която през миналия програмен 
период разполагаше с 830 млн. лв. за дейности, свързани с отпадъците, а през новия за това отново са 
заделени 560 млн. лв. 
ПУДООС отчете резултатите от проекта, финансиран по ОПОС 2007-2013 на стойност 97 627 253,99 лв. 
Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева отбеляза, че по проекта са били сключени 
договори за безвъзмездна финансова помощ с общини. Изпълнени са 37 проекта в общините Калояново, 
Раковски, Столична, Каспичан, Самуил, Разград, Цар Калоян, Сухиндол, Кубрат, Угърчин, Борово, 
Костинброд, Симеоновград, Козлодуй, Кнежа, Летница, Сливо поле, Царево, Каолиново, Велики Преслав, 
Главиница, Тополовград, Бяла Слатина, Оряхово, Исперих, Свиленград, Драгоман, Димитровград, 
Приморско, Чипровци, Елхово. В общините Хитрино, Силистра и Ветово бяха рекултивирани по две депа, 
до дни ще приключи изпълнението в община Върбица, а Русе – до края на 2016 г. също ще изпълни 
техническата си рекултивация. 
Към момента по договорите са разплатени 61 840 хил. лв., а до края на 2015 г. се очаква да бъдат 
разплатени още над 6 млн. лв., посочи Ренета Георгиева. Така приключва най-сложният проект по 
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ от ОПОС 2007-2013, включващ много договори с крайни бенефициенти 
десетки общини. 
„В края на миналата и в началото на тази година положението с този проект не беше розово – много от 
дейностите бяха забавени, но когато има воля и мобилизация нещата се случват и този проект е 
доказателство за това. Инвестираме в създаването на здравословна среда за хората в населените места, 
бенефициенти по проекта, за да спрем замърсяването на почвите, водите и въздуха. Този проект има 
принос и в контекста на Глобалното споразумение за климата, защото чрез него се осигурява улавянето и 
отвеждането на метан, което има пряк положителен ефект за редуцирането на парниковите емисии“, 
подчерта министър Василева. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Атанаска Николова ще участва в конференция по изменението на климата 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3925 
 

   
 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ще участва в конференция 
на тема „Изменението на климата – от познание към поведение“. Тя е заключително събитие по проект 
„Публична информираност за изменението на климата“ на Националния доверителен екофонд 
(НДЕФ),  финансиран от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, 
строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. 
Конференцията ще  се проведе на 15 декември 2015 г. от 10 часа в зала „Арх. Йолов“ на хотел 
„Тримонциум“ в Пловдив. На нея ще се обсъдят подходите и моделите на бъдещи образователни 
програми за климата, насочени към деца и младежи. Участие ще вземат експерти от България и Германия 
по образователни програми за климатичните промени, неправителствени организации, представители на 
учебните заведения, участници в проекта, социолози, психолози, педагози, представители на 
министерствата на околната среда и водите и министерството на образованието. 
 
 
Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=157 
 

   
 

Текст: Във връзка с последното изменение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), обн. ДВ, 
бр.62 от 14.08.2015 г. e изготвен проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за изменение и 
допълнение на нормативни актове на Министерски съвет – Наредба за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и Наредба за условията и реда за 
извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО) на планове и програми. 
С предложеното изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС се урежда реда за провеждане на 
процедурата по ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на 
предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал по отношение на новите изисквания на чл. 
99б на ЗООС и глава седма на Закона относно контрола на опасностите от големи аварии. Постига се 
обвързване на приложимите административни режими в глава шеста и седма на ЗООС, което води до 
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намаляване на административната тежест и ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на 
високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве. 
С измененията и допълненията в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО се облекчават процедурите по 
ОВОС и ЕО чрез още по-детайлно указване на необходимите действия, които участващи в процеса страни 
следва да предприемат и реда за тяхното провеждане, със защита на обществения достъп до 
информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения. 
Крайна дата за получаване на становища по проекта - 06. 01.2016 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: 
mgandzhova@moew.government.bg 
Пълният текст на проекта на ПМС може да видите: 
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=157 
Проект на доклада от министъра на околната среда и водите може да видите:  
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=157 
 
 
Източник: Контролна дейност РИОСВ 
 

Заглавие: Кратки отчети за дейност на РИОСВ за месец ноември. 
 

Линк: http://dobrich.topnovini.bg/node/645715 
 

   
 

Текст: За месец ноември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 2069 бр. проверки на 1838 бр. обекта. За отстраняване на констатирани нарушения 
са дадени 810 бр. предписания. Съставени са 69 бр. актове, от които 10 са за констатирано неизпълнение 
на дадени предписания. Издадени са 46 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 129 000 
лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 32 бр. санкции. Постъпилите суми по 
наложени санкции са 391 889 лв. 
І. Въздух 
За замърсяване на околната среда с прах и въглероден оксид над допустимите норми, от РИОСВ 
Благоевград е наложена текуща санкция в размер на 1 769 лв./месец на „А-строй“ ЕООД, с. Абланица, 
общ. Хаджидимово за асфалтосмесителна инсталация находяща се в с. Баничан, общ. Гоце Делчев.  
От РИОСВ Пловдив е наложена текуща санкция на „Сторекс 2000“ ООД, гр. Пловдив в размер на 771 
лв./месец и на „Богдан Мебел“ АД, гр. Клисура в размер на 169 лв./месец за това, че при извършени 
собствени периодични измервания е установено изпускане на организирани емисионни потоци в 
атмосферния въздух, с концентрации на вредни вещества над нормите за допустими емисии.  
За не извършени собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от работещите източници на емисии за две последователни календарни години, от 
РИОСВ Велико Търново са наложени имуществени санкции в размер на 100 лв. на “Фураж Росица” АД, гр. 
Разград  и на ”Ивера 8“ ЕООД, гр. Севлиево, общ. Севлиево.   
РИОСВ Враца е възобновила текущата санкция  на “Топлофикация - Враца” ЕАД, гр. Враца в размер на 
1397,31 лв./месечно, поради възобновяване на дейността, довела до замърсяване на атмосферния 
въздух с прахообразни вещества (прах) и въглероден оксид (СО) над допустимите норми при работата на 
Водогреен котел КМ-12 №1/F5 на гориво биомаса. 

mailto:mgandzhova@moew.government.bg?subject=mgandzhova%40moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/Doklad_ministar_PMS_OVOS_i_EO_2015.doc
http://www.moew.government.bg/?show=11
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За установени превишения на нива на шум излъчвани в околната среда от РИОСВ Плевен е наложена 
имуществена санкция на стойност 1 000 лв. на ЕТ „Нина Илиева 2012“, а от РИОСВ Русе на „Витте 
Аутомотив България” ЕООД, гр. Русе.  
ІІ. Води 
От РИОСВ Бургас е наложена текуща санкция в размер на 1 067 лв./месечно на община Царево, считано от 
05.08.2015 г.,  за обект канализационна система на гр. Царево, поради неспазване на индивидуални 
емисионни ограничения по показатели: общ фосфор и общ азот. 
За констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени с Разрешителните 
за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, от РИОСВ София са наложени имуществени 
санкции на „ЕФ БИ ТИ” АД, гр. София на стойност 500 лв. и на „СММ Комерс” ООД на стойност 750 лв. От 
РИОСВ Пловдив и РИОСВ Перник са санкционирани  “Мони МГ“ ООД, гр. Пловдив  и „ДИ ВИ БИ“ ООД, гр. 
София (за обект ТМСИ Бобошево) в размер на 1 000 лв., а от РИОСВ Смолян са санкционирани с по 500 лв. 
„БМ Трейдинг-Смолян“ ЕООД и „Искилиев“ ООД гр. Смолян. За превишаване на индивидуалните 
емисионни ограничения в отпадъчните води, от РИОСВ Велико Търново са наложени текущи санкции  на 
„Чех – 99“ ООД, гр. София в размер на 1 494 лв./месечно и на „Драгажен флот - Истър“ АД, гр. Свищов – 1 
506 лв./ месечно;  от РИОСВ Смолян  на ”Рудметал“ АД гр. Рудозем - 531 лв./месечно; от РИОСВ Хасково 
месечна санкция в размер на 867 лв./месец е наложена на „Теклас-България” АД гр. Кърджали. 
За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без разрешително, от РИОСВ Перник е 
наложена имуществена санкция на Община Ковачевци за ПСОВ-Ковачевци в размер на 2 000 лв.  
За неизпълнение на задължение за поддържане на пречиствателното съоръжение в техническа 
изправност и осигуряване на непрекъснато нормалната им експлоатация от РИОСВ Смолян са наложени 
имуществени санкции на ЕТ „Марчо Марков“ - гр. Смолян и на „Персенски “ ООД - с. Жълтуша в размер на 
500 лв. всяка.   
За неизвършен собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води за второто тримесечие на 2015 г. от 
РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция на стойност  500 лв. на ЕТ „Кали 89 - Румен 
Романов“, гр. В. Търново. 
С Държавна приемателна комисия е приет строеж „Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни 
води от ПСОВ Равда“ - проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ 
ІІІ. Отпадъци 
За нерегламентирано третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС), от РИОСВ  Благоевград и РИОСВ Хасково са глобени две физически лица с по 2 000 лв., а от 
РИОСВ Велико Търново е наложена глоба на физическо лице от с. Драганово, общ. Г. Оряховица в размер 
на 1 400 лв. 
От РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. на „Авточасти - Франц“ ЕООД за 
извършване на дейности по третиране на ИУМПС на неразрешено за това място. 
За извършване на дейност по третиране на ИУМПС без разрешителен документ от РИОСВ Варна е 
наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на „Пито-кар” ЕООД, а от РИОСВ Бургас  на 
„Автохит Карлито И.П.“  в размер на 7 000 лв. 
От РИОСВ Благоевград е наложена имуществена санкция на ЕТ „Инвикто - Христо Миленков“, с. Черниче, 
общ. Симитли, за площадка в с. Церово, Благоевград в размер на 7000 лв. за извършване на дейности по 
събиране и третиране/оползотворяване на отпадъци от полиетилен и пластмаса, без да притежава 
регистрационен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За неводене на 
отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, на същия оператор, за площадка в гр. Благоевград е наложена 
имуществена санкция от РИОСВ Благоевград, в размер на 2000 лв.  
РИОСВ Шумен е наложила глоби на стойност 3 000 лв. всяка на  кмета на община Омуртаг за това, че не е 
организирал почистване на образуваните незаконни сметища и замърсявания с отпадъци и на кмета на 
общ. Върбица, за това че, не е осигурил събирането на битовите отпадъци от организираното 
сметосъбиране на община Върбица и транспортирането им до Регионално депо гр. Омуртаг за 
обезвреждане чрез депониране.  
За нерегламентирано депониране на производствени отпадъци, от РИОСВ Враца е наложена 
имуществена санкция в размер на 1 400 лв. на “Опал 94” АД, гр. Враца.       
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За неизпълнение на дадени предписания, свързани със задълженията на кметовете по ЗУО и Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) са наложени глоби на стойност по 2000 лева всяка: от РИОСВ Хасково 
на кмета на община Димитровград; от РИОСВ Перник на кмета на Община Кюстендил и кмета на с. 
Яхиново, община Дупница; от РИОСВ Враца на кмета на с. Липница.  
За неводене на отчетност на дейностите с отпадъци по реда на ЗУО, от РИОСВ Благоевград е 
санкционирано „Мусала 2004“ ЕООД, гр. Белица  в размер на 2 000 лв. За същото нарушение РИОСВ 
София е наложила имуществена санкция на стойност 3 000 лв. на „Пецитрейд” ЕООД. 
От РИОСВ Враца е наложена глоба в размер на 1 400 лв. на физическо лице за попълнени неверни 
сведения в декларацията при предаване на отпадъци от черни и цветни метали.  
Министърът на околната среда и водите е наложил имуществена санкция в размер на 5 000 лв. на „Цезар-
55“ ЕООД за това, че не е изпълнено задължително предписание за откриване на процедура за 
класифициране на отпадъците по Закона за управление на отпадъците  
През месец ноември е приключила техническата рекултивация на две сметища в град Ветово със средства 
от ПУДООС. 
ІV. Защитени територии, лечебни растения и биологично разнообразие 
От РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция на ET „Албина-Албина Отмар“ в размер на 2 000 лв. за 
нарушение режима на ПЗ „Пясъчни дюни-м. Каваците“.  
За притежаване на забранен за притежаване защитен вид от РИОСВ София е наложена глоба на 
физическо лице на стойност 100 лв.  
От РИОСВ Русе са извършени поддържащи дейности на територията на  ПР „Сребърна“ с цел улеснение 
на птиците при подготовката им за гнездовия период. Източният и западният противопожарен път са 
почистени от саморасла растителност и храсти, за осигуряване на достъп до специализирани автомобили 
в случаи на пожар. 
V. Комплексни разрешителни (КР) 
Със Заповед на директора на РИОСВ Благоевград е намалена текуща санкция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в 
размер на 191 лв./месец, за превишаване на индивидуалните емисионни норми по показателя 
„въглероден оксид“, определени в Комплексно разрешително, от 2 бр. изпускащи устройства от 
Компресорна станция „Петрич“ намираща се в с. Рупите, общ. Петрич. 
 От РИОСВ Перник е наложена еднократна санкция на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД в размер на 177 796,96 лв. за 
замърсяване на атмосферния въздух от дейността на Енергиен котел 3. Измерените през 2014 г. 
стойности на показател прах са над определената норма в Комплексното разрешително. Данните са от 
собствените непрекъснати измерените (СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух и са представени в инспекцията с годишен доклад за СНИ за 2014 г. 
За неизпълнение на условие в Комплексно разрешително от РИОСВ Бургас е наложена еднократна 
санкция на „Кроношпан България“ ЕООД в размер на 10 000 лв. 
От РИОСВ Пазарджик е наложена имуществена санкция  на стойност 10 000 лв. на „Свиком” АД, 
свинекомплекс в с. Априлци за неизпълнени условия от комплексното разрешително на обекта. 
VI. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
От РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция на „Билбобул” ООД, гр. Русе, в размер на 10 000 лв., за 
това че, дружеството не е уведомило РИОСВ Русе на най-ранен етап за инвестиционни намерения. 
За неизпълнение на условие от решение на директора на РИОСВ Велико Търново, от инспекцията е 
наложена имуществена санкция на стойност 2 000 лв. на „Агрострой“ АД, гр. Велико Търново. Операторът 
е пристъпил към разширяване на рибарник (реализация на ИП) без да е приключила процедура с влязло 
в сила решение по ОВОС за ИП „Добив на подземни богатства, пясък и чакъл“ в землищата на с. 
Водолей и с. Дичин, общ. Велико Търново“. 
От РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. на „ТХ Русалка холидейз” ЕООД, 
дружеството не е уведомило РИОСВ Варна за настъпила аварийна ситуация по тръбопровода служещ за 
отвеждане на битово-фекални води от Туристическо селище Русалка до Пречиствателна станция за 
отпадъчни води Русалка. 
VII. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  
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От РИОСВ Варна е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на „Клас олио” АД за неправилно 
съхранение на опасни химични вещества и смеси, а на „Корона лав” ООД, имуществена санкция в размер 
на 1 000 лв. за неизпълнение на дадено предписание. 
VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
През отчетния период, от директорите на РИОСВ Бургас и Русе са приложени принудителни 
административни мерки- спиране на дейности и инсталации, както следва: 

• От директора на РИОСВ Бургас е издадена Заповед за преустановяване на всички дейности на 
територията на защитена местност „Колокита”,  зона 1 „Скални образувания и фиорди“, м. 
Буджака, землище на гр. Созопол от „Шарлопов-Созополис“ ЕАД;  

• От директора на РИОСВ Русе е издадена заповед за ПАМ чрез пломбиране на технологични 
съоръжения, в изпълнение на която са пломбирани три топилни пещи, намиращи се в леярна за 
черни и цветни метали, собственост на „Билбобул“ ООД. 

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Японски град става абсолютно безотпадъчен 2020 г. 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/64044 
 

   
 

Текст: Малкият японски град Камикацу има мисия да се превърне в първия в страната град с нулеви 
отпадъци до 2020 г. Те вече са на път да го постигнат. Жителите щателно разделят отпадъците си за 
вторични вторични суровини, като ги разпределят в 34 различни кошчета. За момента около 20 на сто от 
боклука на града отива на в депата, а останалите 80 процента се рециклират отговорно – далеч от старата 
традиция на изгарянето им. 
Градът с население от 1700 души работи усърдно за своята цел да постигне нулево-отпадъчна общност. 
Всеки жител сортира собствените си боклуци и сам носи почистените и разделени суровини в местния 
център за рециклиране. Първоначално хората били неуверени в това решение, но днес сортирането на 
боклука вече е нещо нормално в ежедневието им. Местните жители казват, че постепенно с това се 
свиква и човек спира да мисли за процедурата – тя просто става естествена част от дейностите на всеки 
жител. 
В града има и магазин, известна като “кръговият”, който насърчава хората да донесат ненужни вещи, 
които да продадат. Работи се и по създаването на фабрика за преработване, която ще преобразува 
нежеланите вещи в нови дрехи и подаръци. Всички местни хора подкрепят този начин на работа и с 
ентусиазъм правят всичко за постигането на безотпадъчен начин на живот. 
 
 
Източник: smolyan.bg 
 

Заглавие: ЗАПОВЕД №2259 НА ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

Линк: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1387 
 

http://www.greentech.bg/archives/64044
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Текст: На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 и чл. 66 от Закона за местни данъци и такси относно 
задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите 
услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване 
ОПРЕДЕЛЯМ: 
I. Услугите по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на 
община Смолян през 2016 година са: 

 Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци-контейнери, кофи и др; 
 Сметосъбиране на битови отпадъци и транспортирането им до депо за третирането им; 
 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране 
и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 
управление на отпадъците; 

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените 
места, предназначени за обществено ползване. 

II. Границите на районите от гр. Смолян, населените места, курортните комплекси и местности в 
общината, честотата за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране за 2016 година са подробно 
описани в одобреното приложение към настоящата Заповед. 
За всички останали райони се дължи такса за поддържане на териториите за обществено ползване и 
такса обезвреждане на битови отпадъци на депо. 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 
изпълнение, както и да се постави на видно място на определените за целта табла и да се публикува в 
официалният сайт на Общината. 
Копие от заповедта да се изпрати на Дирекция  ФСДБ към Община Смолян за изпълнение. 
Контролът по настоящата заповед възлагам на Заместник Кмета на Община Смолян - инж. М. Цекова 
Неразделна част от Заповедта е график на районите и честотата на сметосъбиране сметоизвозване. 
ИНЖ. МАРИАНА ЦЕКОВА Вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
Избрана с Решение №1132/10.09.2015 г На Общински съвет - Смолян 
ЗАПОВЕД №2259/може да видите: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1387 
МАРШРУТИ И ГРАФИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СМЕТОСЪБИРАЩАТА ТЕХНИКА ЗА 2016 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Програма за управление на битовите отпадъци ще приемат съветниците в Добрич 
 

Линк: http://bnr.bg/varna/post/100637733/programa-za-upravlenie-na-bitovite-otpadaci-shte-priemat-
savetnicite-v-dobrich 
 

http://www.smolyan.bg/media/content_files/file/obqvi/SDIE/2%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%20%E2%84%962259%20%D0%9E%D0%A2%2027_10_15.pdf
http://www.smolyan.bg/media/content_files/file/obqvi/SDIE/%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A8%D0%A0%D0%A3%D0%A2%D0%98%20%D0%98%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%A6%D0%98%20%D0%97%D0%90%20%D0%94%D0%92%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%AA%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%97%D0%90%202016.pdf
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Текст: Програма за управление на битовите отпадъци в периода до 2020 година ще обсъди на днешното 
си заседание Общинският съвет в Добрич. Стратегическият документ предвижда най-малко 50 на сто от 
битовите отпадъци да бъдат събирани разделно и оползотворявани. Общинският съвет ще заседава от 9 
ч.  Общинската управа ще представи информация за извършените промени на приходите и разходите по 
бюджета за 2015 г. Предвидено е и приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чистотата 
през 2016 г.. Дневният ред включва и обсъждането и приемането на Стратегия за управлението на 
общинската собственост за периода 2015-2020 г. Предстои общинските съветници да дадат съгласие за 
подкрепа на функционално Звено за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Продължава рекултивирането на депата за отпадъци в Русе и Върбица 
 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100637728/prodaljava-rekultiviraneto-na-depata-za-otpadaci-v-ruse-i-
varbica 
 

   
 

Текст: Рекултивирането на 37 стари депа и облагородяването на над 1450 декара отчете Предприятието 
за управление на дейностите по опазване на околната среда. Дейностите са по проект за закриване на 
общински депа за битови отпадъци, финансиран по ОП"Околна среда 2007-2013“.Предстои да бъдат 
загробени още две сметища – в Русе и Върбица. Министър Ивелина Василева посочи, че рекултивираната 
площ в страната е с размерите на 203 футболни стадиона. Общо за дейности, свързани с отпадъци бяха 
отпуснати 830 млн. лв., а през новия програмен период сумата е 560 млн. лв. Средства за рекултивация са 
отпуснати на 37 общини, сред тях са Каспичан, Самуил, Разград, Цар Калоян, Кубрат, Борово, Сливо поле, 
Каолиново, Велики Преслав, Главиница и Исперих. В общините Хитрино, Силистра и Ветово бяха 
рекултивирани по две депа, до дни ще приключи изпълнението в община Върбица, а Русе работата ще 
продължи до края на 2016 г. До края на 2015 г. се очаква да бъдат разплатени над 6 млн. лв. по тези 
проекти.  
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Апaши oткpaднaхa 750 м кaбeл нa мoбилeн oпepaтop 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/krimi/apashi-otkradnaha-750-m-kabel-na-mobilen-operator.html 
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Текст: Пopeднa нaглa кpaжбa нa кaбeл oт мoбилeн oпepaтop paзcлeдвa пoлициятa. Апaшитe oтмъкнaли 
750 мeтpa тeлeфoнeн кaбeл, coбcтвeнocт нa Вивaкoм, дaвaщ cигнaл нa житeлитe oт злaтapишкoтo ceлo 
Рocнo. От пoнeдeлник нacaм хopaтa тaм ca нaпълнo изoлиpaни и нe мoгaт дa ce cвъpжaт c близкитe cи 
извън нaceлeнoтo мяcтo. Житeлитe нa ceлoтo пoлзвaли пpeдимнo cтaциoнapни тeлeфoни, нo cлeд нeдeля 
(6-ти дeкeмвpи) мoбилнитe ycлyги нa БTК били нaпълнo пpeycтaнoвeни. 
Дpъзкoтo пoceгaтeлcтвo билo извъpшeнo в пepиoдa 6-10 дeкeмвpи, кaтo били нaпpaвeни внyшитeлнитe 
42 изкoпa в зeмятa. Кpaдцитe ca кoпaли oт paзклoнa зa Гopcкo Нoвo ceлo и ca пpoдължили пo oтceчкaтa 
към ceлo Рocнo. 
Зa пocлeднитe някoлкo дни тoвa e втopият гoлям yдap cpeщy мoбилния oпepaтop в peгиoнa. Пpeди пo-
мaлкo oт ceдмицa нaгли бaндити yжилихa Вивaкoм кaтo изкoпaхa 400-мeтpoв кaбeл, мeждy ceлaтa 
Пчeлищe и Цepoвa кopия c нaпpaвaтa нa 26 изкoпa в зeмятa. 
Рaзcлeдвaщитe paбoтят пo ycтaнoвявaнe aвтopитe нa мaщaбнoтo пpecтъплeниe. 
 
 
Източник: novinata.bg 
 

Заглавие: Откраднаха 80 метра кабел на ЕВН 
 

Линк: http://novinata.bg/?p=40683 
 

   
 

Текст: Във Второ РУ – Стара Загора е получено съобщение от служител на „ЕВН – България”, че за времето 
от 23,30ч. на 09 декември до 00,00ч. на 10 декември неизвестен извършител, чрез срязване, извършил 
кражба на 76м. кабел, с което прекъснал електрозахранването на три къщи в с.Памукчии. Образувано е 
досъдебно производство. 
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