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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Замразено е делото срещу България за депата за отпадъци  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3933 
 

   
 

Текст: Компетентните служби в Европейската комисия замразиха делото срещу България за депата за 
отпадъци заради сериозния напредък в тази сфера. „Това е една много добра новина за България. През 
2015 г. постигнахме сериозен напредък – закрихме 54 стари сметища, рекултивирахме 37 и приключихме 
изграждането на 15 регионални системи за управление на отпадъците. С това успяхме да убедим 
Комисията да не пристъпва към следваща фаза на делото, което би означавало сериозни глоби за 
България“, каза пред журналисти в Брюксел министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Тя е в белгийската столица за участие в Съвета на министрите по околна среда. 
Делото срещу България е за неизпълнение на Директивата относно депонирането на отпадъци. До 16 
юли 2009 г. страната ни е трябвало да прекрати експлоатацията на старите общински депа, неотговарящи 
на изискванията на европейското законодателство. Този процес е в пряка зависимост с изграждането на 
нови регионални системи за управление на отпадъците, които се финансират основно от Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013“. Забавянето на строежа на новите депа се дължеше основно на 
спирането на плащанията по оперативната програма и на дългите съдебни процедури по обжалване на 
стъпките по проектите. 
ЕК възстанови плащанията по оперативната програма на 19 ноември 2014 г. В резултат на това само от 
началото на годината досега бяха въведени в експлоатация 13 нови депа и съответно бяха закрити 54 
стари. По оперативната програма са изградени общо 15 регионални системи за управление на 
отпадъците. Те обслужват 70 общини и повече от 3,5 милиона граждани. До края на 2015-а се очаква да 
бъдат въведени в експлоатация още четири депа – в Разлог, Стара Загора, Никопол и Велико Търново. А 
през 2016 г. ще бъдат приключени в Бяла /Русенско/, Кърджали, Пазарджик и Златица. 
Само преди дни Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 
обяви, че по проект за закриване на общински депа за битови отпадъци са рекултивирани 37 сметища и 
са били облагородени 1450 декара.  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 тогава  министър Василева. Тя напомни, че облагородените терени ще бъдат 
превърнати в ливади, паркове и спортни площадки. 
Днес пред медиите в Брюксел министър Василева отбеляза, че ще се върне в София с две добри новини. 
Освен за замразеното дело, втората е, че държавите членки на ЕС приеха благоприятна за България 
позиция по новата директива за таваните на атмосферни замърсители. През 2015 г. преговорите на 
страната ни по тази директива бяха изключително тежки, тъй като първоначално предложеният от ЕК 
текст предвиждаше непосилни стойности, което щеше силно да затрудни всички сектори на икономиката. 
Още през юни на Съвета на министрите по околна среда Ивелина Василева заяви категоричната позиция 
на България против заложените стойности. След усилени преговори, днес Съветът на министрите по 
околна среда одобри документ, който напълно отразява защитаваната от страната ни позиция. В 
документа е постигнат добър баланс между амбициозни, но реалистични и постижими цели за България. 
„Предстоят преговори с Европейския парламент и се надяваме той също да вземе предвид националната 
ни позиция“, каза министър Василева. 
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Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на 
отпадъците(публикуван на 16.12.2015 г.) 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=158 
 

   
 

Текст: Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: 
apeychev@moew.government.bg и dbaleva@moew.government.bg. 
Крайна дата за получаване на становища по проекта -  11 януари 2016 г. 
Пълният текст на ЗИД на ЗУО може да се види: МОСВ 
Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види: МОСВ 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: 640 тoнa пecтициди зaлeжaвaт в oблacттa 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/zdrave/640-tona-pestitsidi-zalezhavat-v-oblastta.html 
 

   
 

Текст: Окoлo 640 т cтapи пecтициди зaлeжaвaт нa тepитopиятa нa РИОСВ във Вeликo Tъpнoвo. Te ca 
cъхpaнeни в 12 cклaдa и 4 плoщaдки c oбщo 46 ББ-кyбoвe, cъoбщихa oт eкoинcпeкциятa. От oбщинитe нa 
Вeликoтъpнoвcкa и Гaбpoвcкa oблacт cклaдoвe нямaт caмo Tpявнa, Злaтapицa и Пoлcки Tpъмбeш. ББ-
кyбoвeтe ca paзпoлoжeни в зeмлищa нa Пoлcки Tpъмбeш и Стpaжицa. 
Извъpшeнитe oт РИОСВ пpoвepки ca пoкaзaли, чe cклaдoвeтe ce нaмиpaт в дoбpo cъcтoяниe, нямa тeчoвe 
в cгpaдитe, a cъщo и paзкъcaни пaкeти c пpeпapaти. Склaдoвeтe ca oхpaняeми, вoди ce днeвник, cъглacнo 
изиcквaниятa. Taзи гoдинa нe ca пocтъпвaли нoви пecтициди. Пpoвepки ca нaпpaвeни и нa ББ-кyбoвeтe, 
кoитo cъщo ca в дoбpo cъcтoяниe и ca пoд нeпpeкъcнaтия кoнтpoл нa РИОСВ, oбщинитe и cлyжбa ПБЗН. 
Пpeди гoдини нaд 5000 т cтapи пecтициди oт Бългapия зaминaхa зa oбeзвpeждaнe в Хoлaндия. Сeгa 
eкoминиcтepcтвoтo тъpcи дpyги възмoжнocти и нaчини зa oбeзвpeждaнeтo им. 
От РИОСВ cъoбщихa oщe, чe тpимa кмeтoвe ca пoлyчили пpeдпиcaния зa paзчиcтвaнe нa 
нepeглaмeнтиpaни cмeтищa. Toвa ca yпpaвницитe нa Вeликo Tъpнoвo, Дeбeлeц и Емeн. Te тpябвa дa 
ocвoбoдят зaмъpceнитe тepeни дo 31 мapт 2016 г. Стaвa въпpoc зa миниcмeтищa дo м. Кoзлyждa пo пътя 
зa Шeмшeвo дo Вeликo Tъpнoвo, в paйoнa нa cтapoтo дeпo в Дeбeлeц и в м. Гoлямaтa мoгилa в зeмлищeтo 
нa Емeн. 
Съглacнo Зaкoнa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe кмeтoвeтe ca oтгoвopни зa зaмъpcявaниятa, пpипoмнихa oт 
РИОСВ. 

mailto:apeychev@moew.government.bg
mailto:apeychev@moew.government.bg
mailto:dbaleva@moew.government.bg.


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Източник: news.dir.bg 
 

Заглавие: Полицията НЕ ОТКРИЛА външни хора на сметището да Алеко, патрулка ще ДЕЖУРИ в района 
Служители на РУ – Пазарджик, съвместно с други държавни институции, провеждат поредица от 
дейности за ограничаване на за... 
 

Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=21249189 
 

   
 

Текст: Служители на РУ – Пазарджик, съвместно с други държавни институции, провеждат поредица от 
дейности за ограничаване на задимяването, предизвикано от нерегламентирано палене на отпадъци в 
зоната на депото за твърди битови отпадъци край Пазарджик, информират от там.  
По разпореждане на ръководството на ОДМВР – Пазарджик, са осъществени контакти с представители на 
РИОСВ, Областна инспекция по труда и Община Пазарджик. Тази седмица е извършена съвместна 
проверка в района на сметището. Органите на полицията не са установили външни лица вътре в депото. 
Организиран е дежурен автопатрул от полицейското управление в областния град, който да следи за 
наличие на хора в района на депото. От ОД МВР – Пазарджик, припомнят, че един от основните 
проблеми са нерегламентираните запалвания на отпадъци, което от своя страна предизвиква задимяване 
на близките населени места и преминаващите наблизо пътни артерии за Пещера и село Капитан 
Димитриево.  
Припомняме, че преди две седмици си състоя среща между зам.-областния управител Гинче Караминова 
и директора на ОД МВР Йордан Рогачев по инициатива на Караминова. На тази среща Рогачев пое 
ангажимента да засили контрола върху сметището с цел недопускане на външни лица на територията му. 
Явно първите стъпки в това отношение са направени. 
 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Селски кметове дебнат за нерегламентирани сметища 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/66517-%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0 
 

   
 

Текст: Кметовете в малките населени места в община Кюстендил ще следят за създаването на 
нерегламентирани сметища по селата. За това вече има издадена заповед от кметът на града Петър 
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Паунов. Всеки един от управниците се задължава да следи за нерегламентирано хвърляне на боклуци. 
„Имаме право да санкционираме нарушителите по Закона за управление на отпадъците, както и да 
съставяме актове за извършени нарушения на общинската наредба за поддържане и опазване чистотата 
на територията на община Кюстендил”, коментираха селски управници. 
Въпреки това обаче за никой не е тайна, че голяма част от населението в селата изхвърля боклуци и 
строителни материали на нерегламентирани места. Преди години, кметът на Стенско се сдоби с глоба 
заради създадено нерегламентирано сметище. „Доставени са по-големи вани за събиране на смет, кофи 
и всичко необходимо. Пак обаче липсва култура в населението и хвърля боклука си , където им попадне“, 
твърдят хора от малките населени места в Общината. 
Основни депа за боклуци стават реки и изоставени пътища. „Там, където преминава по – малък поток от 
хора, се изхвърля всичко непотребно от дома. Натъква ли сме се на дюшеци, завивки, посуда и какво ли 
още не“, коментират още кметове по села в Кюстендилско. 
 
 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Районната прокуратура в Девня внесе обвинителен акт срещу четирима за кражба в големи 
размери 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=309083 
 

   
 

Текст: Районната прокуратура в Девня внесе обвинителен акт в съда срещу четири лица, извършили 
кражба в големи размери на кабели на „БТК” АД след предварителен сговор и с технически средства. 
Това съобщиха от прокуратурата за Moreto.net. 
Стойността на откраднатите подземни телефонни кабели възлиза на 41 643 лева.  
На 14 срещу 15 март 2011 година, в тъмната част на денонощието в село Метличина, Варненска област, 
36-годишният Горан Георгиев, 36-годишният Андрей Ангелов и 45-годишният Радослав Радев, и тримата 
от Девня, и 33-годишният Младен Вълчанов от село Неофит Рилски след предварителен сговор помежду 
си разкопали с трактор трасе, под което на дълбочина 1,2 м под земята били положени телефонни кабели 
на телекомуникационната компания „БТК” АД, и откраднали медни проводници с дължина над 1000 
метра. Кабелите били изтеглени от земята с колесния трактор, а след това нарязани и скрити в землището 
на община Ветрино.  
На следващия ден, когато трима от извършителите отишли да приберат кабела, за да продадат ценния 
метал, били засечени от полицейски служител от Вълчи дол. По-рано през деня служителят на реда бил 
уведомен за кражбата на кабелите. По дирите, оставени от пренасянето на медния проводник, полицаят 
намира на мястото извършителите, дошли да товарят откраднатото.  
За обвиняемия Горан Георгиев кражбата на проводниците на „БТК” АД е извършена в условията на 
опасен рецидив. Той е осъждан многократно за престъпления против собствеността и транспорта. От 
направените щети за телекомуникационната компания в размер на 41 643 лева са възстановени само 17 
612 лева.  
Делото срещу четиримата обвиняеми е насочено за разглеждане в Районния съд в Девня през януари 
2016 г. 
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Източник: starozagorci.com 
 

Заглавие: Разбиха и обраха кафе-автомат в Стара Загора 
 

Линк: http://www.starozagorci.com/news-18694.html  
 

   
 

Текст: Вчера в  11,0оч. в ОДМВР – Стара Загора е получено съобщение за разбит кафе – автомат, 
монтиран на бул.”Цар Симеон Велики” в гр.Стара Загора. На място е установено, че за времето от 14 до 15 
декември неизвестен извършител, след като взломил катинар на допълнителна метална врата на кафе – 
автомата, извършил кражба на монетник с намиращата се в него сума от около 85лв.  
В същия ден е получен сигнал от „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД, че за времето от 14 до 15 
декември в село Кирилово неизвестен извършител, след като срязал кабел от три къщи към стълбовете, е 
прекъснал електрозахранването им. От извършения оглед е установено, че липсват общо 184м кабели.  
По двата случая са образувани досъдебни производства. 
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