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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева открива модернизираната ВиК мрежа на Сопот  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3988 
 

   
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие модернизираната ВиК 
мрежа на гр. Сопот. Инвестицията е в размер на 27 254 227 лв. и е реализирана по проект, финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ 
Събитието ще e на 15 януари 2016 г., петък, от 16 ч. на площад „Иван Вазов“ в Сопот. 
Реконструкцията и рехабилитацията на амортизираната ВиК мрежа на града, която е изградена през 60-те 
години на миналия век, започва в началото на 2014г. В рамките на проекта са положени 25,5 км 
канализационни тръби и 23,8 км водопроводи , което осигурява по-добра услуга за 8754 жители на 
общината. Подобрено е качеството на питейната вода, намалени са и загубите в мрежата. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Съдът на ЕС се произнесе по делото за Калиакра, няма финансови санкции за България 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3989 
 

  
 

Текст: Съдът на ЕС постанови, че България е била в нарушение на европейското законодателство при 
одобряването на проекти за вятърни генератори и голф игрище в Калиакра като не е бил отчетен 
кумулативният ефект в района. Решението не е обвързано с финансова санкция. Причина за стартиране 
на наказателната процедура през 2008 г. и нейното довеждане до съдебна фаза са действия, извършени 
основно през 2007-2008 г. по одобряване на множество проекти в района на Калиакра. 
Искът на ЕК срещу България беше с изключително голям предмет за множество проекти в района за 
близо 3000 вятърни генератора. Отчитайки всички предприети корекционни мерки от България, 
съдебното решение обхваща няколко проекта. В съдебното решение се посочва, че България е трябвало 
да обяви границата на защитена зона за птиците Калиакра до границата на орнитологично важно място 
Калиакра, както и че при одобряването на определени проекти за вятърни генератори в тази територия 
не са приложени правилно Директивата за птиците и Директивата за хабитатите. 
Още при получаване на мотивираното становище на ЕК през лятото на 2012 г. България е предприела 
действия за коригиране на нарушенията  - с промени в Закона за опазване на околната среда се въвежда 
5-годишна давност с обратно действие на решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС. Така 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

отпадат 90% от одобрените над 2000 вятърни генератора, тъй като в този срок възложителите не са 
предприели никакви действия за реализация на обектите. През януари 2013 г. беше издадена екологична 
оценка на Националния план за развитие на енергия от възобновяеми енергийни източници, с която 
беше въведена забрана за одобряване на нови проекти за ВЕИ в района на Калиакра. С тези две мерки се 
създава сигурност, че там няма да има прекомерно застрояване, въпреки многото одобрени проекти в 
първите две години на членството на България в ЕС (2007-2008 г.). Така при стартирането на делото през 
2014 г., в района остават около 200 вятърни генератора. 
Процесът на коригиране на несъответствията с европейското законодателство продължи през 2013 г., 
когато беше разширена защитената зона за птиците „Калиакра” до границата на Орнитологично важно 
място – Калиакра, с което България още тогава изпълни едно от изискванията по наказателната 
процедура. В допълнение бяха включени още територии от района на Калиакра в мрежата Натура 2000 с 
цел опазване на птиците. Това са защитена зона „Било“  и нови територии за опазване на така важните 
степи. Изготвя се и План за устойчиво управление на Калиакра. В него се залагат мерки за недопускане на 
допълнително застрояване и правилно експлоатиране на съществуващите обекти. Целта е България да 
гарантира, че в Калиакра е постигнат баланс между социално-икономическото развитие и опазването на 
природата. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Глоби за 150 хил. лв. са наложени в София за нарушения на чистотата през 2015 г.  
Най-голямата санкция е в размер на 2000 лв. на "Топлофикация София" ЕАД за замърсяване на 
околното пространство при ремонт 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/globi-za-150-hil-lv-sa-nalojeni-v-sofiia-za-
narusheniia-na-chistotata-prez-2015-g-209446/  
 

   
 

Текст: През 2015 г. Столичният инспекторат е наложил глоби и санкции за нарушения, свързани с 
чистотата и отпадъците, за близо 150 хил. лева, съобщиха от Столичния инспекторат пред БТА. 
С Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на 
Столичната община, която се прилагаше до средата на юли 2015 г., се предвиждаха глоби и санкции за 
физически лица от 150 до 500 лв., а за юридически лица - от 700 до 2000 лв. За нарушения на новата 
Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на 
Столичната община се предвиждат глоби и санкции в по-големи размери, например - за физически лица 
от 100 - 5000 лв., за юридически лица - от 700 до 20 000 лв, отбелязаха от Инспектората. 
Най-голямата сума, наложена през 2015 г. с наказателно постановление от Столичния инспекторат, е в 
размер на 2000 лв. на "Топлофикация София" ЕАД за замърсяване на околното пространство при 
извършване на ремонтни дейности. 
Най-честите нарушения са разпиляване и изоставяне на всякакъв вид отпадъци на местата за обществено 
ползване. Сред честите нарушения са смесването на разделно събрани отпадъци с други видове 
отпадъци или изхвърлянето им в съдовете за събиране на смесени битови, в т.ч. болнични отпадъци. 
Инспекторатите към общините са контролните органи, отговорни за спазването на изискванията и 
налагането на санкции за нарушения, свързани с отпадъците. 
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Събраните средства от глоби и санкции остават в тяхна полза, коментираха от Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ). На интернет страницата на ведомството вече е публикуван за 
обществено обсъждане проектът за изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с 
който се разширява обхватът на нарушенията, които подлежат на санкции. 
Глобите от 300 до 1000 лева в Закона за отпадъците не са нови 
В ЗУО се въвежда точка, с която се предвиждат глоби от 300 до 1000 лева за физически лица, които 
изземват съдържанието, обръщат, нарушават целостта, естетическия вид и/или запалват съдове за 
събиране на отпадъци. Този размер на глобите не е нов, той съществува и в момента в 
законодателството, коментира за БТА експертът от МОСВ Антон Пейчев. 
Още по темата 
Ивелина Василева: Не въвеждаме глоба "клошар", а глоба "вандал" 
Пунктовете за вторични суровини ще трябва да се изнесат от жилищните квартали 
Размерът им досега обаче е предназначен само за провинения като смесване на полезната с битовата 
смет или изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за целта места. С промените в ЗУО към тези 
провинения се добавят и изземването, обръщането, запалването и нарушаването на целостта и вида на 
кофите, поясни той. 
Този текст обхваща по-голям кръг от нарушения, сред които са вандалските прояви и унищожаването на 
съдовете за отпадъци. Това определя и по-широкия диапазон на размера на санкцията. 
Запазва се съществуващата до момента разпоредба, която определя минимална санкция от 10 до 50 лв. 
за маловажни случаи на нарушения. 
Експертът отбеляза още, че според Европейската комисия и европейските практики санкциите трябва да 
са в такъв размер, че да имат превантивен и възпиращ характер. Идеята не е да се събират хиляди левове 
от глоби, а да се минимизират случаите на незаконни действия, които подлежат на санкции, коментира 
Пейчев. 
Опит да се намери полезно решение за проблемите в сектора на разделното събиране на отпадъци е и 
предложеното изнасяне на пунктовете за приемане на полезна смет извън населените места - в складови 
и промишлени зони. Очаква се това да демотивира една част от хората, които системно изземват 
материалите от контейнерите. Друга цел на мярката е да се намалят мърсотията и шума около кофите в 
кварталите, срещу които има много оплаквания от граждани, добави Пейчев. 
По думите му броят на легално работещите площадки, които ще бъдат преместени, не е толкова голям. В 
голяма степен т.нар. пунктове изкупуват не само хартия и пластмаса, но и отпадъци от метали, поради 
което те отдавна са в промишлени и складови зони. 
Отпадъците са ресурс, а не непотребен боклук 
Отпадъците са ресурс, а не боклук, в западните европейски държави това отдавна е възприето и ценено, 
коментира Антон Пейчев. По думите му у нас обаче хората все още гледат на отпадъците си като нещо 
непотребно и без всякаква стойност, а всъщност хвърлят в кофите не боклук, а пари. 
Че отпадъците имат стойност и то немалка, доказват и предложенията на Европейската комисия за 
увеличаване на целите за рециклиране чрез новия законодателен пакет "Кръгова икономика". Акцентите 
се поставят върху необходимостта от повторното използване на суровините, т.е. връщането на 
отпадъците обратно в производството като ресурс. 
В повечето европейски държави, които постигат високи резултати в рециклирането, има строги санкции 
за посегателства върху контейнерите и неправилното изхвърляне на отпадъците. 
Хората са мотивирани да следят за правилното разделно събиране на отпадъците и целостта на 
контейнерите и да подават сигнали за нередности, защото знаят, че това е посегателство върху техните 
пари и ще има отражение върху таксите, които плащат. 
 
 
Източник: deos.bg 
 

Заглавие: Сливи за смет. И високи глоби 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/punktovete-za-vtorichni-surovini-shte-triabva-da-se-iznesat-ot-jilishtnite-kvartali-208933/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ivelina-vasileva-ne-vyvejdame-globa-kloshar-a-globa-vandal-209371/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/punktovete-za-vtorichni-surovini-shte-triabva-da-se-iznesat-ot-jilishtnite-kvartali-208933/
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Линк: http://deos.bg/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8/ 
 

   
 

Текст: Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви за публично обсъждане изменения в 
Закона за управление на отпадъците. Сред тях има доста „интересни“ предложения, като налагането 
на значителни глоби за граждани, които „отнемат“ отпадъци от съдовете за разделно събиране, както и 
закриването на пунктовете за отпадъци в зони със жилищни функции.  
Като мотив за първото предложение пред медиите се изтъква, че прибирането на отпадъците ощетявало 
фирмите за тяхното оползотворяване и им пречело да достигнат предписаните им квоти рециклирани 
опаковки. Обосновката за второто предложение е, че имало оплаквания от живущи заради 
съпътстващите страни на тази дейност. 
ДЕОС намираме и двете предложения за особен случай на т.нар. „ведомствен патриотизъм“, при който 
една институция се опитва да реши изкуствено създаден проблем на гърба на друга, по-конкретно на 
разноските на общинските бюджети и в крайна сметка на нас, гражданите, които ги обезпечаваме с 
данъците си.  
Да разгледаме разходите за тон битова смет на гр. София. Последните данни, които откриваме в 
страницата на СОС са за периода Q1-Q3 2013 и дават следната разбивка по перата сметоизвозване, 
третиране и депониране: 
– Събрани битови отпадъци: 237 446 тона 
– Разходи за събиране и транспортиране: 36,8 млн. лева 
– Разходи за сепариране и оползотворяване: 16,5 млн. лева 
– Приходи от предадени за рециклиране отпадъци: + 2,6 млн. лева 
– Разходи за депониране на общински депа: 4,4 млн. лева 
Нарочно не добавяме в сметката други цитирани дребни разходи, като например депониране на смет 
извън София, но и без тях сумата набъбва до 55,1 млн. лева за 237 446 тона битови отпадъци, или 232 
лева/тон. За сравнение, към  датата на тази публикация международната цена на петрола, преизчислена 
през тегло, е 373 лева/тон. С други думи, 3 варела със софийски отпадъци са ценни колкото близо 2 
барела нефт, стига да има кой да ги „извлече“, като ги спаси от боклукчийския камион. При това няма 
никакво значение дали става въпрос за извадено от контейнера парче метал, стари обувки и дрехи, 
кашони, буркани, а за жалост не рядко и храна за свои нужди.  
Всяко решение е добре дошло за джоба на данъкоплатеца и трябва да се допуска свободно до пазара, 
индивидуалните събирачи включително. Пунктове не само не бива да се закриват, но и да се откриват 
при принципно облекчен, уведомителен режим, освен ако не работят с чувствителни суровини като 
скрап. Дружествата за оползотворяване на отпадъци са в облагодетелстваното положение да предложат 
на общините взаимоизгодно сътрудничество. Те имат свои контейнери по улиците, тоест едно възможно 
решение е самите те да наемат събирачи, които да сортират на място погрешно изхвърления отпадък от 
общите към цветните кофи, да ги пазят от набези и да сигнализират за навременно извозване. 
Предложените от МОСВ изменения са мислене в обратната посока и ще доведат както до натоварване на 
общинските бюджети, така и на околната среда. Затова ДЕОС призоваваме народните представители да 
ги оставят без внимание. 
 
 
 

http://www.legalworld.bg/49738.do-1000-leva-globa-za-rovene-v-bokluka.html
http://www.legalworld.bg/49738.do-1000-leva-globa-za-rovene-v-bokluka.html
http://sofia.bg/pressecentre/foto/doklad_boyadjiiska_barbalov_plan-smetka.pdf
http://sofia.bg/pressecentre/foto/doklad_boyadjiiska_barbalov_plan-smetka.pdf
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Обсъждат проектобюджета на община Смолян за 2016 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1543864 
 

   
 

Текст: Проекта за бюджет на общината ще бъде обсъждан днес на редовно заседание на Общинския 
съвет в Смолян. Това е една от 18-те точки, които са включени в дневният ред на общинарите, които ще 
започнат работа от 10 часа в Сесийната зала на Община Смолян. Освен това ще се приеме Отчета за 
изпълнението на Общинската програма за развитие на туризма в Смолян през 2015 г., както и приемане 
на програмата за туризма през 2016 г. Ще бъде предложено общинските съветници да гласуват парични 
средства за нуждите на НУФИ „Широка лъка“. Ще се разглежда и решение за поемане на необходимите 
средства от ПУДОС към МОСВ за доизграждане, реконструкция и модернизация на регионално депо за 
твърди битови отпадъци Теклен дол в Смолян. Там предстои проектиране и строителство на сепарираща 
и компостираща инсталация за битови отпадъци.   
 
 
Източник: hicomm.bg 
 

Заглавие: Сан Франциско забрани продажбата на пластмасови бутилки за вода 
 

Линк: http://hicomm.bg/kratki-novini/san-francisko-zabrani-prodajbata-na-plastmasovi-butilki-za-voda.html 
 

   
 

Текст: Замърсяването с пластмасови отпадъци е сред най-големите тежести за околната среда. Вярвате 
или не, всяка година се изхвърля достатъчно пластмаса, за да се обиколи цялото земно кълбо четири 
пъти. Дори по-лошо, смята се, че 50 процента от пластмасата на тази планета се използва само веднъж, 
преди да бъде изхвърлена. 
За да спре замърсяването с пластмасови отпадъци, управата на град Сан Франциско в САЩ току-що 
направи нещо историческо: тя превърна Сан Франциско в първия град в Америка, който забрани 
продажбата на пластмасови бутилки за вода. 
Този ход е част от глобално движение за намаляване на огромното количество отпадъци от пластмасови 
бутилки. През следващите четири години забраната ще преустанови продажбите на пластмасови бутилки 
за вода, които съдържат 21 унции (595 грама) или по-малко течност. Отказът е допустим, ако не е на 
разположение адекватен алтернативен източник на вода, съобщава GlobalFlare. 
Тези, които нарушават забраната, могат да получат глоба до 1000 щатски долара, а това със сигурност 
ще е стимул да се инвестира в стъклени бутилки за многократна употреба. Забраната е "още една крачка 
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напред в нашата цел за нулеви отпадъци", казва Джошуа Арсе, председателят на Комисията по околна 
среда на Сан Франциско. 
Това не е първото усилие от страна на Сан Франциско да се ограничи замърсяването с пластмаса. В 
миналото Сан Франциско забрани найлоновите торбички и пластмасовите контейнери. До 2020 г. градът 
има за цел да няма отпадъци, които да постъпват в депа, т.е. всичко ще отива за рециклиране. Може би в 
бъдеще и други градове ще последват смелите стъпки на Сан Франциско, за да можем постепенното да 
се справим със замърсяването с пластмаса. 
  
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Кризата при суровините достига и България  
Добивни компании у нас отлагат инвестициите си, след като цените на основните метали паднаха с около 
30% за последната година 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgarski-dobivni-kompanii-otlagat-investiciite-
si-209495/ 
 

   
 

Текст: Българските добивни компании са предприели мерки, за да минимизират влиянието на ниските 
цени на металите в световен мащаб. Те включват оптимизиране на разходи и отлагане на проекти за по-
благоприятни периоди. 
Цените на металите на световните борси са в най-ниската си точка от 2011 г. насам, което влияе пряко 
върху бизнес-плановете и плановете за инвестиции на добивните компании, в т.ч. и на българските, 
посочва се в позиция на Българската минно-геоложка камара във връзка с намаляващите борсови цени 
на металите. 
Камарата алармира, че продължаващият трета година спад на борсовите цени на металите налага 
прилагането на извънредни мерки за допълнително повишаване на ефективността на рудодобивните 
компании. Цените на някои метали, като медта например, вече са под критичните нива, посочват от там. 
И уточняват, че планират мерки за оптимизация на разходите с цел запазване на конкурентоспособността 
и оцеляването на предприятията. Цел на българските рудодобивни компании е максимално възможното 
запазване на работни места и нива на заплащане, посочва се още в позицията. 
Наблюдава се пореден етап на започналия през 2012 г. спад в цените на металите, който се дължи преди 
всичко на забавящата ход на китайската икономика, допълват от там. Само за последната година цените 
на основните метали се намалели с около 30%. 
Ръководствата на дружествата да преоценят необходимостта от планираните стратегически инвестиции, 
съветват от камарата. И допълват, че драстичните мерки, предприети от едни от най-големите компании 
като Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo American, включват съкращаване на персонал, затваряне на мини, 
съкращаване на инвестиции. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Хайки срещу каруци с отпадъци в Пловдив, глобяват ги 1000 лева 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5232446 
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Текст: Гардове и инспектори предприемат хайки срещу каруци, които превозват отпадъци от ромските 
махали в пловдивския район "Северен" и ги стоварват на нерегламентирани места. Глобите стигат до 
1000 лева. Всеки ден от Шекер и Арман махала тръгват каруци, товарят срещу надница строителен или 
битов отпадък и го изсипват където им падне. 
"От 20 януари предприемаме съвместни акции с полиция, охранители и служители на общинския 
инспекторат срещу незаконните сметища", обявиха от районното кметство. Там се проведе среща, на 
която присъстваха със зам.-кметът по обществен ред в голямата община Георги Маринов, директорът на 
"Чистота" Иван Стоянов и служители от Трето полицейско управление. 
Кметът на район "Северен" Ральо Ралев събра полицаи и гардове и набеляза мерки срещу незаконните 
сметища. 
Целта е отпадъците да бъдат изхвърляни в съдовете за смет. 
Граждани, които станат свидетели как каруци возят и стоварват боклуци, да подават сигнали на телефон 
032/6-166. На него се записват и нарушения като ненавременно извозени отпадъци, висок шум и мръсен 
въздух. 
„Надявам се съвместните действия на различните институции да доведат до реални резултати и заедно 
да предотвратим замърсяването на района”, заяви кметът Ральо Ралев. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Контейнери за отпадъци във Видин пречат на пешеходци 
 

Линк: http://bnr.bg/vidin/post/100647464 
 

   
 

Текст: Три от контейнерите за разделно събиране на отпадъци във Видин са разположени на пешеходна 
пътека, в близост до офисите на два от мобилните оператори и затрудняват пресичането в началото на 
улица "Железничарска". Слушатели на Радио ВИДИН сигнализираха за проблема. От фирма "Полисхарт", 
която отговаря за разделното събиране обясниха, че ще проверят сигнала и обещаха да преместят трите 
цветни контейнера, които по-рано са били пред пощата. 
Точките, на които се разполагат контейнерите за отпадъци в града, са по план - схема, каза Красимир 
Попов, управител на общинското звено по чистота: 
"Контейнерите биват два вида: едните са за твърди битови отпадъци, а другите са за разделно събиране. 
Първото разполагане на контейнерите за твърди битови отпадъци е през 2002 година, а за разделното 
през 2006 година са разположени по план - схема, утвърдена от главния архитект и кмета на Община 
Видин. На много места контейнерите са разположени на уличното платно, тъй като няма изградени 
специални джобове на тротоарните площи. На някои места има, но са малко на брой." 
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Контейнерите за смет не могат да стоят на тротоарите, тъй като са с колела и при свалянето те се чупят. 
Ако граждани искат контейнери да бъдат преместени, могат да се обърнат към служителите от сектор 
"Екология" в Община Видин. 
"В момента има такъв случай в квартал "Плиска" и ще се постараем да решим въпроса заедно с хората", 
допълни Красимир Попов. 
 
 
Източник: big5.bg 
 

Заглавие: Мобилен пункт за опасни отпадъци отваря в Нови искър и Челопечене 
Жителите могат да изхвърлят живакосъдържащи уреди, химикали, лекарствени препарати и 
мастила 
 

Линк: http://big5.bg/obshhestvo/zdraveopazvane/mobilen-punkt-za-opasni-otpadczi-otvarya-v-novi-iskr-i-
chelopechene.html 
 

   
 

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има в столичните райони 
"Нови Искър" и "Кремиковци". Това съобщиха от организацията, която заедно със Столична община 
организира разделното им събиране на територията на София. От 8.30 до 11.30 ч. пунктът ще бъде 
разположен в гр. Нови Искър, на ул. "Искърско дефиле" 123, пред местната районна администрация. 
От 12.30 до 15.30 ч. пунктът ще се премести в кв. Челопечене, на ул. "Ангел Маджаров", на площада 
срещу кметството (пред паметника). Безплатно в мобилния пункт се приемат живак и живакосъдържащи 
уреди, каквито са термометрите, лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; 
мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. Опасни 
отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време, след 
предварителна заявка на телефон 0700 11 75. 
 
 
Източник: targovishtebg.com 
 

Заглавие: ПРОВЕРИХА СЪСТОЯНИЕТО НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ  
 

Линк:http://www.targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89
%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D
1%85%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8 
 

http://www.targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
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Текст: Областният управител Светлин Бонев изрази готовност да съдейства за разрешаване на проблема 
с Регионалното депо за отпадъци. 
Това стана ясно, след като губернаторът и кметът на Търговище д-р Дарин Димитров провериха 
състоянието на сметището, което се ползва от общините Търговище и Попово. 
Към момента са изпълнени 416 998 тона от капацитета на депото и оставащия обем е 57 002 тона. Това 
налага необходимостта от неговото разширяване като бъде изградена втора клетка, но към момента не е 
ясен източника на финансиране. 
В началото на месец февруари предстои среща между кметовете на Търговище и Попово, на която ще се 
обсъдят варианти за осигуряване на средства, с които да се осъществи разширяването на регионалното 
депо, както и съвместното му експлоатиране. 
 
 
Източник: pa1.bg 
 

Заглавие:  Голямо количества опасни отпадъци са събрани в Пещера през 2015г.  
 

Линк: http://pa1.bg/oblast-pazardjik/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE-
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0/ 
 

   
 

Текст: 547 кг негодни за употреба батерии, 781 кг излязло от употреба електронно и електричско 
оборудване и 39, 740 тона излезли от употреба гуми през 2015 г. са събрани на територията на община 
Пещера, съобщиха местните еколози. Опасните отпадъци са предадени за обезвреждане на съответните 
оползотворяващи организации, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие:  Разкриха извършителите на две кражби в Сливен  
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1543653 
 

http://www.targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
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Текст: Осем души са задържани за кражби в Сливен, информират от полицията. Трима от тях на възраст 
23,25 и 29 години са извършили кражба за 3000 лева от скрад на фирма в индустриалната зона на града. 
В края на 2015 година полицейските служители започват работа по случай на кражба на 50 
луминесцентни тела и около 9 метра меден ел. проводник . След проведените издирвателни действия 
служители крадците са задържани. 
Те са криминално проявени. Част от откраднатите вещи са иззети и предадени. Работата по разкриване и 
документиране на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава. 
Други петима мъже са задържани за домови кражби. На 5 януари полицията работи по шест сигнала за 
кражби на покъщнина и вещи от частни домове в кв. "Надежда". Най-възрастният от тях е на 20 години, а 
най-малкият на 12 години, всички от квартал "Надежда". 
Инкриминираните вещи са предадени с протокол за доброволно предаване. 
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