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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Решение за допускане на НПО и техни представители в Националния съвет по биологично 
разнообразие 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3983 
 

   
 

Текст: На 12 октомври 2015 г. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева отправи покана 
до НПО за участие в състава на Националния съвет по биологично разнообразие. За попълване на състава 
на Съвета трябва да бъдат избрани две неправителствени организации със съответни техни 
представители - титуляр и заместник. Право на участие имаха организации,  към които имаше няколко 
изисквания: да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да имат предмет на 
дейност в областта на опазване на околната среда, както и да са развивали дейност в областта на 
опазване на биологичното разнообразие не по-малко от 3 г. към момента на подаване на заявление за 
участие в състава на Съвета. Изискванията към кандидат-членовете на Съвета бяха да имат опит в 
областта на биологичното разнообразие не по-малко от 3 г., подкрепен с научни публикации, 
преподавателска дейност или участие в проекти в тази област, както и да имат висше образование с 
професионално направление в една или сходна на нея област (специалност - биология, екология с 
биологична насоченост, горско стопанство или аграрни науки). 
Изборът на участниците в Националния съвет по биологично разнообразие се извършва по процедура, 
разписана в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното 
разнообразие. 
В отговор на поканата на министъра в МОСВ документи подадоха пет неправителствени организации. 
Специална комисия, назначена от министъра на околната среда и водите, прегледа внесената 
документация и реши кои неправителствени организации отговарят на изискванията. До избор на 
членове на Съвета се допускат следните НПО: 

1. Асоциация на парковете в България, номинирала за член на НСБР г-жа Добромира Димова 
Петрова и за неин заместник г-н Иван Златков Камбуров; 

2. WWF-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България, номинирал за 
член на НСБР г-н Александър Димитров и за негов заместник г-н Иван Марианов Христов; 

3. Българско дружество за защита на птиците, номинирало за член на НСБР г-жа Ирина 
Николаева Матеева и за неин заместник г-н Георги Сашев Попгеоргиев; 

4. Българска фондация Биоразнообразие, номинирала за член на НСБР г-н Стефан Георгиев 
Аврамов и за негов заместник г-н Спас Георгиев Узунов. 

До избор на членове на Съвене не се допуска: 
1. Сдружение за дивата природа БАЛКАНИ поради липса на номиниран заместник на лицето, 

предложено за член на НСБР и непредставяне на изисканата документация в пълен обем. 
В срок от 14 дни след публикуването на настоящото съобщение, на основание чл. 4, ал. 12 от Правилника 
за устройството и дейността на Националния съвет по биологично разнообразие, изборът на конкретните 
НПО и техните представители ще се извърши чрез гласуване, като право да участват в него имат 
допуснатите кандидати. 
Гласуването се извършва чрез писмо по образец съгласно Приложение № 4 към Правилника, адресирано 
до министъра на околната среда и водите. Всяка организация следва да гласува най-много за 2 
организации с техните представители, в т.ч. и за собствената си кандидатура. 
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Писмото за гласуване се подава в деловодството на МОСВ (бул. “Княгиня Мария Луиза” № 22, 1000 
София), по пощата или по електронен път (чрез електронен подпис) на: 
edno_gishe@moew.government.bg 
Образец на писмото за гласуване е Приложение № 4 към Правилника за устройството и дейността на 
Националния съвет по биологичното разнообразие е публикувано на интернет адрес: 
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=530 
Краен срок за гласуване - 26 януари 2016 г. 
 
 
Източник: btvnovinite.bg 
 

Заглавие: Ивелина Василева: „Глоба клошар” аз я наричам „глоба вандал”  
Според екоминистъра глобата е насочена към вандалските прояви с контейнери за боклук  
 

Линк: http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/razgovori-s-gosti/ivelina-vasileva-globa-kloshar-az-ja-
naricham-globa-vandal.html 
 

   
 

Текст: Санкцията придоби наименованието „глоба клошар”, аз я наричам „глоба вандал”. Това каза 
екоминистърът Ивелина Василева в предаването „Тази сутрин” по bTV по повод предвидените глоби за 
ровене в кофите за боклук. 
„Текстовете, които предлагаме са насочени към актовете когато има вандалско отношение към 
контейнерите”, поясни тя. Глобите ще бъдат от 300 до 1000 лева. „Нашата цел е не да тормозим 
клошарите, а да защитим обществения интерес и да не позволяваме посегателство”, каза още Василева. 
По думите на екоминистъра глобите ще се налагат от отнделните общини. „Един контейнер струва от 400 
до 800 лева, а само за миналата година са били унищожени близо 10 процента от тях”, каза Василева. 
Според екоминистъра въведените през 2011 година разпоредби за ограничаване използването на 
найлонови торбички са намалили потреблението на 50 процента. „Тогава статистиката показваше, че 
годишно се използват 1 млрд. и половина торбички”, каза тя. 
„Обществото трябва да търси адекватни механизми. Ние не вървим срещу определена група хора”, каза 
Ивелина Василева. 
 
 
Източник: cross.bg 
 

Заглавие: Частни „еко“ компании застрашават социалния мир 
 

Линк: http://www.cross.bg/hora-otpadutzi-grazhdani-1494271.html#axzz3x6h7sK1y 
 

mailto:edno_gishe@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=530
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Текст: /КРОСС/ Позиция на сдружение „Солидарна България" относно публикувания за обсъждане 
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 
Сдружение „Солидарна България" изразява дълбокото си несъгласие с две от планираните в проекта 
промени: 

• § 14 от предложения законопроект ще наложи изкупуването на хартия и картон, пластмаса, стъкло 
и отпадъци от опаковки да става само в промишлените зони. Това ще затрудни предаването на 
рециклируеми отпадъци от физически лица. Не всички граждани разполагат с автомобили, с 
които да пренасят големи обеми хартия и пластмаса в покрайнините на градовете. 
Предлагаме не да се ограничава, а да се разшири възможността физически лица да предават 
събраните от тях полезни отпадъци в пунктове в техните жилищни райони. 

• § 48 предвижда физическите лица, които събират отпадъци, изхвърлени в кофите за боклук да 
бъдат наказвани с глоба между 300 и 1000 лв. (чл. 133, ал. 1, където се създава т. 7 „изземва 
съдържанието, обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране 
на отпадъци;"). Цинизмът на това предложение е трудно да бъде коментиран. Според 
проучвания, половината от бездомните хора в столицата се изхранват чрез разделно събиране на 
отпадъци. Българските граждани без подслон само в центъра на София са около 5000. По оценка 
на „Каритас България", цитирани в медиите, броят на бездомните в цялата страна е половин 
милион, а само в София е 100 000 (в това число се включват и хора, които живеят в постройки, 
негодни за обитаване). Към тях трябва да се добавят голяма част от пенсионерите и трайно 
безработните. Всички тези български граждани ще бъдат заплашени с глоба, защото са бедни. 
Сдружение „Солидарна България" настоява текстът „изземва съдържанието" от 
предложението на МОСВ да отпадне. 

Отдалечаването на пунктовете в промишлените зони и планираните глоби ще лишат много хора с ниски 
или никакви доходи - пенсионери, безработни и бездомни от минимални средства за съществуване, 
които си набавят чрез предаване на вторични суровини. Това предложение, освен нехуманно, е крайно 
недалновидно и опасно. Подложените на гонения и оставени без всякаква възможност да се прехранват 
хора в активна възраст ще търсят други начини за препитание. Съществува реална опасност битовата 
престъпност да се увеличи главоломно. Кой ще поеме отговорност за това? 
Сривът на българската индустрия лиши милиони хора от работа, беззаконието остави много от тях без 
дом, немощната ни социална система прекъсна всякаква възможност те да станат отново пълноценни и 
независими български граждани. С настоящите промени изхвърлените от всички обществени системи 
хора ще бъдат лишени и от правото да се препитават от контейнерите, за да не ощетяват частни „еко" 
компании. 
Глобите за хората, които се изхранват от боклуци, нямат нищо общо с екологията. Както и поставянето на 
касови апарати на паничките на просяците не е държавност. 
За разлика от компаниите за събиране на отпадъци, бедните и бездомните нямат асоциации и лобистки 
организации. Това обаче не би трябвало да облекчава взимането на решения в техен ущърб. Бизнес не се 
прави за сметка на оцеляването на стотици хиляди хора. А държавата следва да е ангажирана с грижа за 
собствените ѝ граждани, не с охрана на бизнес интереси. 
Позицията е изпратена на Министерството на околната среда и водите на 11 януари 2016 г. 
 
 
 
 

http://solidbul.eu/?p=4582
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Източник: dennews.bg 
 

Заглавие: ТЕЦ „Бобов дол” ще прави ток и топлина от неопасни отпадъци 
 

Линк: http://www.dennews.bg/news/2016/1/12/25319-tec-bobov-dol-shte-pravi-tok-i-toplina-ot-
neopasni-otpaduci#Scene_1 
 

   
 

Текст: Ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД има намерение д разшири производствената си дейност 
като започне изгаряне, предварително третиране и съхраняване на неопасни отпадъци съвместно с 
основното гориво въглища на основната производствена площадка на дружеството“. Това става ясно от 
съобщение за инвестиционно намерение, публикувано на сайта на централата.  
В технологично отношение ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД не предвижда технологични промени в работата на 
инсталацията и увеличаване на капацитета. Технологията на производство и след промените ще включва 
същите технологични процеси, които се прилагат в момента. Дейността изгаряне на отпадъци ще се 
осъществява в съществуващата горивната инсталация за производство на електрическа енергия на ТЕЦ 
„Бобов дол” ЕАД, с общ капацитет е 1 716 MWth (630 MW), като капацитет няма да бъде променен, 
поради факта, че част от основното гориво (въглища) ще бъде заместено с допълнително гориво 
(неопасни отпадъци), което изразено в процентно съотношение е 99.5% въглища – 0.5% отпадъци или 
изразено в тонове за денонощие – 19 200 т въглища/96 т отпадъци. При ритмична доставка, максимален 
брой работни часове на трите блока и съгласно утвърдената технология, възможния разход на отпадъци e 
до 4 тона/час, 96 тона/денонощие или 35 040 т./годишно. 
Изпълнителният директор Емил Христов: обясни пред dennews.bg., че идеята е полезна. 
"Спестяваме на природата боклук и го превръщаме в топлина и светлина. С идеята за използване на 
неопасни твърди отпадъци за гориво не само ще оползотворяваме вече ненужните и отпадъчни продукти 
от производството-хартия, кожи, изрезки от платове, отново подчертавам неопасни отпадъци, но и ще 
помогнем за решаване на проблема с депонирането на този вид боклук. Т.е. вместо да се натрупва в 
природата, този отпадък ще се превърне в топлина и светлина. Разбира се, това ще стане след като 
получим всички разрешителни за въвеждането на тази практика в производството. След получаване на 
разрешителните от РИОСВ и от министерствата ще монтираме допълнителна апаратура на сероочистките. 
Използването на неопасните отпадъци няма да бъде повече от 10% от използваното гориво, което 
означава – до 96 тона на денонощие. Изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол” обясни още, че в 
дните преди Нова година е извършена профилактика на сероочистките с разрешение от 
екоминистерството и те са били спрени от работа. В периода на профилактиката димните газове от 
производството са били изхвърляни без пречистване в атмосферата. Към момента теца работи на пълни 
обороти-включени са и трите блока, което е било поискано от държавния Електроенергиен системен 
оператор във връзка със студеното време и по-високото потребление на електричество. Последното 
комплексно разрешително, издадено в средата на 2015 г., разрешава на ТЕЦ „Бобов дол” да използва 
трите блока с двете сероочистки. „В момента, в който включихме и трети блок, активирайки студения 
резерв, се е стигнало до тревога у хората, заради тъмния дим от комините. Това се получи при изгарянето 
на мазута, което е част от технологията, но към момента централата работи нормално, сероочистките са 
изправни и всичко е наред”, допълни Христов. 
Отпадъците, които се предвиждат да бъдат изгаряни се генерират основно от производствена дейност 
характерна за региона (шивашка, обувна, дървопреработвателна и др.лека промишленост, както и RDF 
гориво). Целта е да се оползотвори енергията на тази част от горимите отпадъци, които не могат да бъдат 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

рециклирани или повторно използвани и към настоящия момент всички тези отпадъци се депонират на 
общинските депа за битови и производствени неопасни отпадъци. Главно предимство на изгарянето на 
отпадъците е, че така значително ще се намали количеството на нерециклируемите горими отпадъци, 
които се депонират на общинските депа за битови отпадъци (БО) и са основна предпоставка за тяхното 
самозапалване. При едно екологосъобразно управление на отпадъците и спазването на приоритетния 
ред (йерархия) на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците, депонирането е крайна 
мярка за тяхното обезвреждане. Алтернативното гориво и алтернативната суровина (RDF) са отпадъчни 
материали от индустриални производства, които не могат да бъдат рециклирани или многократно 
използвани, но могат да бъдат използвани в други производства, замествайки употребата на природни 
богатства (въглища). В предвид, че един тон отпадък дава топлинната енергия на 250 кг въглища и 
генерира около 525 киловатчаса електроенергия, достатъчна за отоплението на обикновена офис-сграда 
за един ден и съществуваща техническа и материална база на дружеството за тяхното оползотворяване, 
посредством съвместно изгаряне с основното гориво е достатъчен икономически, социален и обществен 
мотив, дружеството да предприеме действия по реализирането на инвестиционно намерение. 
В България ежегодно се депонират хиляди тона производствени неопасни отпадъци (нерециклируеми) и 
непрекъснато нарастващия дефицит на суровинен и енергиен ресурс, както в национален, така и в 
световен мащаб, също налага необходимостта от прекратяване на депонирането като метод за 
обезвреждане на неопасните отпадъци и търсенето на възможност за превръщането им в суровинен и 
енергиен ресурс. 
С реализирането на инвестиционното намерение ще бъдат постигнати следните цели: 
• Намаляване количеството на отпадъците, подлежащи на крайно депониране; 
• Осигуряване на алтернативно гориво за производство на енергия с добри показатели; 
• Намаляване на използваните количества полезни изкопаеми горива, използвани за производство на 
енергия; 
• Спазване на йерархията за управление на отпадъци; 
• Ограничаване емисиите от парникови газове в резултат от редуциране използваните количества 
изкопаеми горива. 
Подробно разработената информация за инвестиционното намерение е на разположение в отдел 
Екология, ТЕЦ Бобов дол ЕАД. 
Всички, които желаят да изразят мнения, становища и предложения могат да го направят писмено в14-
дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата, в деловодството на ТЕЦ „Бобов дол“ 
ЕАД. 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Приемат проекти за управление на отпадъците по новата „Околна среда“  
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/ 
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Текст: Общините у нас могат да кандидатстват за средства в размер на 560 млн. лева за подобряване на 
системите за управление на отпадъците по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Крайната 
цел е генерирането на нулеви отпадъци, което касае не само околната среда, но и икономическото 
развитие, заяви ресорният министър Ивелина Василева. По думите й трябва да бъдат подпомогнати 
общините в усилията им да създадат площадки, където да се събират едрогабаритни и други отпадъци. 
Това ще доведе до подобряване на управлението на целия поток смет, коментира тя. В България се 
рециклират 29% от изхвърлените отпадъци, посочи още министър Василева. Според нея разделното 
сметосъбиране у нас има добри показатели и макар да не е толкова добро, колкото това в други 
държави, се наблюдава напредък през годините. На европейско ниво вече беше представен новият 
законодателен пакет, насочен към ограничаване на депонирането и поставяне на акцент върху 
рециклирането, коментира екоминистърът. Според Василева страната ни има сериозен ангажимент да 
транспонира родното законодателство, за да постига по-високи резултати. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Масирани акции срещу незаконни сметища в „Столипиново“ 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1543203 
 

   
 

Текст: Масирани акции срещу изхвърлянето на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани 
места стартират в квартал „Столипиново“.  
Това бе решено на организирана от кмета на район „Източен“ Николай Чунчуков среща с представители 
на ОП „Чистота“, ОП „Общинска охрана“, Общински инспекторат, Общинска полиция, Шесто районно 
управление и с участието на заместник-кмета по транспорт в Община Пловдив Златин Велев.  
„Съвместните действия, които предприехме миналата година, дадоха добър и траен резултат. Старите 
сметища вече ги няма, но напоследък се забелязва нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на нови 
места. Затова още от началото на 2016 г. отново координираме действията между различните 
институции, за да предотвратим замърсяването и да решим ефективно и други проблеми в района“, 
посочи Николай Чунчуков. 
Златин Велев обеща да съдейства за поставяне на видеокамери по бул. „Марица юг“, откъдето граждани 
от други райони на Пловдив преминават най-често, за да изхвърлят строителни отпадъци в 
„Столипиново“.  
Бяха набелязани мерки за решаването и на други въпроси, свързани с чистотата, сигурността, 
незаконното отглеждане на животни и използване на каруци. 
 
 
Източник: infopleven.com 
 

Заглавие: До 3000 лева глоба за нерегламентирани сметища в Кнежа 
 

Линк: http://infopleven.com/%D0%B4%D0%BE-3000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
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%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%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/  
 

   
 

Текст: До 3 000 лева може да стигне глобата за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, 
предупреждават жителите на  Кнежа от местната администрация. 
От Общината  са изготвили график за сметоизвозването на територията на града за месец януари, който е 
публикуван на сайта на Общината. 
На съответните дати граждани и фирми са задължени  да осигурят кофите в близост до уличното платно, с 
цел нормалното им обслужване. Граждани и фирми, които имат обемни отпадъци от растителен и 
животински произход, строителни материали и други, да ги извозват самостоятелно на градското 
сметище, обръщат внимание от администрацията. 
 
 
Източник: kanal6.bg 
 

Заглавие: Задържаха двама извършители в момент на кражба на кабели 
 

Линк: http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/15797-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8 
 

  
 

Текст: Служители от РУ-Нова Загора задържаха двама извършители в момент на кражба на кабели от 
землището на с.Кортен. Сигналът е получен вчера в 17,00 часа от служител на съобщителна фирма, за 
задействала сигнализация на  кабелно трасе, намираща се в землището на с.Кортен. От незабавните 
действия на автопатрулен екип  в близост до стария път за с.Баня са заловени не криминално проявените: 
М.С. на 48г.и И.Д. на 18 г. и двамата от с.Баня в момент на пренасяне на  нарязаните парчета, различни по 
вид съобщителни кабели. Установен е автомобил «Форд Екскорд» със  сливенска регистрация, в който са 
открити и иззети брадва и около 10 метра различни по вид парчета- кабели от действащото трасе. 
Нанесените щети на дружеството са в процес на изясняване. Двете лица са задържани за 24 часа в РУ-Н. 
Загора. Образувано е досъдебно производство. 
 
 

http://www.kneja.acstre.com/currentNews-1117-grafik_za_smetoizvozv.html
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/15797-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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