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Източник: cross.bg 
 

Заглавие: Предстоящи събития в страната 
 

Линк: http://www.cross.bg/provede-zala-preskonferentziya-1492292.html#axzz3uwHLElgW 
 

   
 

Текст: От 11.00 часа в сградата на МОСВ министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и 
заместниците й Атанаска Николова, Бойко Малинов и Красимир Живков ще дадат пресконференция, на 
която ще обобщят дейността на министерството през 2015 година. 
 
 
Източник: radar.bg 
 

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

Линк: http://radar.bg/bg/pr/257.html 
 

   
 

Текст: Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на 
общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят 
на нормативните изисквания” с бенефициент ПУДООС по договор за предоставяне на БФП с № DIR – 
51222031-C001/09.01.2013 г. 
На 14 декември 2015 г. от 14:00 часа в зала „Тържествена“, Централен военен клуб град София, бул. ”Цар 
Освободител” №7 екипът на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
/ПУДООС/ представи годишнто информационно събитие по проект „Изпълнение на дейности по 
закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, 
които не отговарят на нормативните изисквания“, финансиран по договор за БФП, сключен между 
ПУДООС и МОСВ. 
Проектът е в размер на 97 627 253,99 лв, от които 82 983 165,89 лв от Европейския фонд за регионално 
развитие и14 644 088 лв от Държавния бюджет. 
На събитието Изпълнителният директор на ПУДООС г-жа Ренета Георгиева направи анализ на основните 
етапи, през които проекта преминава, отчет на извършените дейности и ползите за човешкото здраве и 
опазването на околната среда. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПУДООС и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на 
околната среда и водите. 
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Източник: paragraph22.bg 
 

Заглавие: Осъдителна присъда за изкупуване на черни и цветни метали без лиценз 
 

Линк: https://www.paragraph22.bg/22-novini/read/osuditelna-prisuda-za-izkupuvane-na-cherni-i-cvetni-
metali-bez-licenz  
 

   
 

Текст: Районен съд – Плевен постанови присъда, с която 39 – годишен мъж беше осъден на една година 
лишаване от свобода, изпълнението, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за срок от три 
години и глоба в размер на 2 000 лева за изкупуване на черни и цветни метали без лиценз, който се 
изисква по нормативен акт - престъпление по чл. 234б, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 
Любомир И. е осъден за това, че в периода 07.10.2013 г. – 30.10.2013 г. в гр. Плевен, при условията на 
продължавано престъпление, като управител на заложна къща, изкупувал черни и цветни метали на обща 
стойност 1 471.98 лв. без да притежава необходимия за това лиценз, съобразно разпоредбите на Закона 
за управление на отпадъците. 
През месец юли 2012 г. Любомир И. придобил дружествените дялове на юридическо лице, което 
извършвало дейност на заложна къща - предоставяло парични заеми срещу залог върху движими вещи. 
Подсъдимият решил да промени предмета на дейност и да започне да изкупува черни и цветни метали. 
При това, обаче фирмата не притежавала лиценз за тази дейност и не отговаряла на законовите 
изисквания за получаването на такъв. Поради това Любомир И. решил да „заобиколи“ закона, като 
прикрие фактическите сделки по изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали с договори за 
парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.  Подсъдимият извършвал тази незаконна 
дейност в продължение на около един месец, когато бил засечен от служители на РИОСВ. Те от своя 
страна подали сигнал в Районна прокуратура – гр. Плевен и след извършена съвместна проверка било 
образувано досъдебно производство. 
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Плевен. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Евгения Ташева: Тенденцията по изгарянето на битови отпадъци от ТЕЦ-ове се разраства 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100639882/evgenia-tasheva-tendenciata-po-izgaraneto-na-bitovi-otpadaci-ot-tec-
ove-se-razrastva 
 

   
 

Текст: До днес становища по въпроса за изгарянето на битови отпадъци заедно с въглищата в 
"Топлофикация-Сливен" могат да се изпращат в Районната инспекция по Околна среда и води – Стара 
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Загора и в Община Сливен. Намерението е "Топлофикация-Сливен" да разшири дейността си и без обаче 
да се изготви доклад за въздействието върху околната среда. 
Това намерение на "Топлофикация-Сливен"  да изгаря отпадъците, без да направи промени в 
съществуващата си инсталация и без да предприеме мерки за по-сериозно очистване на димните газове, 
според нас ще доведе до повече замърсяване, отколкото е имало до този момент. Това каза за 
"Хоризонт" в предаването "Преди всички" Евгения Ташева от Сдружение "За земята", което подготвя 
експертно становище по темата.  
ТЕЦ-Сливен няма предписание в момента, за да прави нови очистващи инсталации. Те се опитват да 
действат със съществуващите съоръжения на своя територия. И това всъщност е продължение на едно 
тяхно намерение да се изгаря биомаса, но това не е равносилно на изгарянето на биоотпадъци. Не бива 
да се използва същата инсталация със същите параметри без допълнителни мерки за очистване. 
Евгения Ташева заяви, че тенденцията по изгарянето на битови отпадъци от ТЕЦ-ове се разраства: 
Това се планира и в ТЕЦ-Бобовдол. Абсолютно по същото време е пуснато намерението. Същото 
намерение има и в ТЕЦ-Русе. Даже там нещата са доста напреднали, защото ТЕЦ-ът има сделка с 
Общинския съвет на града да разделя и да използва част от битовите отпадъци на града. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Експлоатацията на новото регионално депо за битови отпадъци край Ямбол няма да промени 
размера на такса "смет" 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1237008  
 

   
 

Текст: Пускането в експлоатация на новото регионално депо за битови отпадъци край Ямбол няма да се 
отрази върху размера на такса "смет", която плащат ямболските граждани, заяви кметът на града Георги 
Славов. По-късото разстояние, на което ще се извозва сметта, няма да доведе до намаляване на таксата, 
тъй като изискванията на закона за управление на отпадъците всяка година се повишават, а това изисква 
влагането на нови средства, поясни Славов. 
Рекултивацията на старото ямболско сметище е завършена, както и закриването и рекултивациите на 
досегашните сметища в Нова Загора, Сливен и Стралджа. Тези общини вече превозват отпадъците си до 
първата клетка на Регионалната система за управление на отпадъците. От следващата година в нея ще се 
депонира смет и от селата от община Тунджа.  
Според Славов по този проект няма да има загубени европейски средства, защото всичките пет общини, 
които са партньори по проекта, са успели да завършат в срок предвидените дейности по закриване на 
старите си нерегламентирани сметища. Община Тунджа е изградила пътя до новото депо, а община 
Ямбол е построила първата клетка от Регионалната система за отпадъци. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Снежана Данева-Иванова, зам.-кмет: Очаква се Регионалното депо за битови отпадъци да 
бъде официално открито до края на месец декември 
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Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/12/19/2168130/veliko-tarnovo-snezhana-daneva-ivanova-
zam-kmet-ochakva-se-regionalnoto-depo-za-bitovi-otpadatsi-da-bade-ofitsialno-otkrito-do-kraya-na-mesets-
dekemvri.html  
 

   
 

Текст: Регионалното депо за битови отпадъци, което се изгражда край село Шереметя, вероятно ще бъде 
официално открито до края на месец декември. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Велико Търново 
зам.-кметът Снежана Данева. Тя припомни, че това е един от най-мащабните проекти на местната 
администрация. Освен това увери, че въпреки, че е имало спиране в процеса на работа, няма да бъдат 
налагани санкции от Европейския съюз. По проекта има съставен анекс за удължаване на срока за 
изпълнение. „През тази година успяхме да финализираме и други големи проекти, като реконструкцията 
на Комплексния онкологичен център. Знаете, там имаме голяма инвестиция, както и голямо собствено 
участие в размер на 4,2 млн. лв. от страна на общината. Изграждането на трите Центъра за настаняване от 
семеен тип също приключи”, допълни Снежана Данева. Тя посочи и че сред важните проекти, 
реализирани през тази година е „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на 
културния туризъм”. Припомняме Ви, че в рамките му бяха реконструирани много паркове на 
територията на града, имаше и новоизградени такива. Освен това на два етапа протече и реконструкцията 
и модернизацията на най-големия стадион в града – „Ивайло”. „Съоръжението придоби много приветлив 
вид и спортната общност в града е много доволна от това, което се случи там. Но да не забравяме, че през 
тази година се проведоха и местни избори, и национален референдум, което също беше нелека задача за 
общинският бюджет, но слава Богу и това приключи и мисля, че се справихме успешно”, каза още 
Снежана Данева. 
 
 
Източник: paragraph22.bg 
 

Заглавие: Край на денонощие драма с тока в район ”Люлин” 
 

Линк: http://www.paragraph22.bg/22-novini/read/krai-na-denonoshtie-drama-s-toka-v-raion-liulin  
 

   
 

Текст: Възстановено е електрозахранването на засегнатите от пожара клиенти в столичния квартал 
“Люлин“. Причина за пожара в колектор на ЧЕЗ е “външна намеса“. От компанията уточниха каква е била 
намесата - опит за кражба на меден кабел. Въпреки загасените през нощта от Пожарната пламъци, 
екипите на ЧЕЗ бяха затруднени да започнат дейности по подмяна на повредените кабели заради дима в 
колектора. Наложи се отново да бъде използвана техника на Пожарната за отвеждане на отровните 
газове, обясниха от ЧЕЗ. Едва след това аварийните екипи можеха безопасно да влязат в колектора под 
земята и да започнат възстановителните работи. Междувременно голяма част от клиентите бяха 
захранени по алтернативни схеми, за да се намалят създадените неудобства. 
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"Колегите работиха под земята непрестанно, при изключително трудни условия, намалена видимост и с 
маски. Наложи се да подменят голяма част повредени кабели, като само преди година всички кабели в 
колектора бяха сменени с нови", каза Виктор Станчев, директор "Експлоатация и поддържане" в ЧЕЗ 
Разпределение България. "Цял ден ни съпътстваха непредвидени ситуации, но към 22 ч. почти навсякъде 
електрозахранването беше възстановено, а сега вече всички клиенти имат ток", добави той. 
Подменен е и изгорелият вследствие на кражба на масло трансформатор в столичния квартал "Надежда". 
Заради посегателството близо 400 клиенти на ЧЕЗ останаха без ток в почивния ден. 
На 10 декември неизвестни лица предизвикаха пожар в съоръжение на ЧЕЗ при опит за кражба в центъра 
на София. Крадците бяха обелили медния екран на кабел средно напрежение в колектор на компанията. 
Без електрозахранване останаха 50 офиса, магазини и други стопански клиенти на кръстовището и в 
подлеза на ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Васил Левски“. 
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