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Източник: kanal3.bg 
 

Заглавие: Ивелина Василева: Няма да има парични санкции за България от страна на ЕС Нарушения вече 
не се допускат, увери министър Василева  
 

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/politics/23709-Ivelina-Vasileva:-Nyama-da-ima-parichni-sankcii-za-
Balgariya-ot-strana-na-ES 
 

   
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обясни в студиото на "Беновска пита" 
темата за съдебните дела срещу България, водени от Европейския съюз заради строежите на Калиакра и 
нарушения на европейските еко разпоредби. 
"Решението на европейския съд да осъди България касае разрешения на проекти от периода 2007-2008 г. 
Държавата се отнася отговорно към този въпрос. Решението не е обвързано с финансова санкция и 
смятаме, че действията, които сме предприели ще предотвратят последващи действия от страна на 
евроинституциите. Става дума за разрешения, даващи възможност за реализация на проекти за 
изграждане предимно на ветропаркове. Разрешенията са за около 3000 проекта.  Много от проектите, 
разрешенията за финансиране и строеж към днешна дата са отменени.", уточни Василева.  
Тя сподели и кои приоритетни проекти смята за успех на ръководеното от нея министерство: 
"Достъпът до питейна вода е "една услуга, която е задължителна за хората", коментира министър 
Василева. "Това е тяхно право и по Конституция и основна грижа на държавата е да подсигури достъпа до 
качествено питейно водснабдяване.", допълни тя и обясни, че политиката във ВиК сектора се управлява 
от МРРБ и то работи интензивно за осъществяване на водната реформа. 
"Това означава привеждането на целия сектор към принципите за едно ефективно управление. ВиК 
дружествата, които оперират съоръженията да работят по начин, който да доведе до добри резултати в 
сектора.", коментира Ивелина Василева, като обясни, че ролята на МОСВ е да "финансира проекти, които 
водят до тези ползи, които всички искаме." 
По думите на министъра на околната среда и водите, ползите са свързани не само с пречистването на 
водите, а и с модернизацията на ВиК мрежата чрез изградената 2600 км нова ВиК инфраструктура. 
"Струва ми се, че за хората тези инвестиции не са толкова видими, може би трудно достига до тях 
ползата, защото те са под земята, обикновено реализацията им е свързана по-скоро с неудобства. 
Ползите са много, те са свързани не само с опазването на околната среда, ползите са свързани и с 
достъпа до регулярно, без аварии, качествено, питейно водоснабдяване; пречистване на водите и 
отвеждането на отпадъчните води по начин, който елиминира рисковете от замърсяване на реките, на 
морето, на водните обекти. Защото това има своето отношение за цястното състояние на природата, има 
отношение към здравето на хората.  
През последната година бяха пуснати 50 нови пречиствателни станции. Това има значение както за 
общото състояние на природата, така и към здравето на хората. Изпълнихме целите си за програмния 
период. Продължаваме с ранните проекти, вече сме обявили покана за четири големи проекта на 
територията на Добрич, Плевен, Асеновград и Пловдив. Ще поканим още пет общини, които да участват. 
Много е важно да се отбележи, че усилията, които полагаме дават конкретни резултати. 2011 година с не 
малко отпор и резерви беше въведено изискването да се наложи продуктова такса заради найлоновите 
торбички. Целта беше да се ограничи използването им, което води до сериозно замърсяване. Колегите 
изчислиха, че за 4 години е спестено използването на 3 млрд. торбички. Годишно преди са се 
употребявали по 1,5 млрд. торбички. с около 50% е спаднало потреблението." 

http://kanal3.bg/broadcast/28-Benovska-pita
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 Източник: m.standartnews.com 
 

Заглавие: 60 000 лв. глоба за незаконен превоз на опасни отпадъци 
 

Линк:http://m.standartnews.com/regionalni/60_000_lv_globa_za_nezakonen_prevoz_na_opasni_otpadatsi-
318430.html 
 

  
 

Текст: 60 000 лева глоба трябва да плати бургаска фирма за незаконен превоз на опасни и неопасни 
отпадъци. Районен съд – Петрич потвърди наказателното постановление на директора на РИОСВ – 
Благоевград. Уктановено е, че на 4 октомври 2013 г. около 18:00 часа в района на ГКПП – Кулата при 
влизане от Гърция е спрян за проверка товарен автомобил „Скания" с полуремарке. Возилото, 
собственост на бургаската фирма „Ели Стрейдинг 2013" ЕООД, извършвало трансграничен превоз на смес 
от опасни и неопасни отпадъци. 
В него имало 14 отрязани предници на излезли от употреба моторни превозни средства, 22 странични 
врати, 2 задни врати, 6 капака, 56 гуми и 14 задни мостове. Предниците на автомобилите били с 
електрониката, мотора и от тях не било отстранено двигателното масло. Тъй като от предниците на 
колите не са отстранени опасните течности, товарът е определен като смес от опасни и неопасни 
отпадъци. 
От РИОСВ – Благоевград изпратили материалите на Районна прокуратура – Петрич за преценка относно 
извършване на престъпление. Държавното обвинение постановило отказ да образува наказателно 
производство. 
Мотивът - транспортирането на употребявани части и свързаните с тях компоненти не следва да се 
приема като отпадък по смисъла, който законодателят го приема в разпоредбата на чл.354г от НК. 
Прокурорът посочил, че за превозваните части са представени фактури и ЧМР /международна 
товарителница/. За незаконен превоз на неопасни отпадъци санкцията за юридически лица е от 10 000 до 
25 000 лева, на фирмата е наложена минималната глоба. Такава е и за незаконния превоз на опасни 
превози, тъй като там санкциите за юридически лица са от 50 000 до 250 000 лева. От фирмата обжалвали 
пред съда и настоявали наказателното постановление да се отмени като неправилно и 
незаконосъобразно. То обаче е потвърдено от магистратите. Решението им може да се обжалва в 14-
дневен срок пред Административен съд – Благоевград. 
 
 
Източник: burgas.topnovini.bg 
 

Заглавие: В Бургас осъдиха условно турски капитан, предал кораб за скрап 
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/651652  
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Текст: По внесен обвинителен акт на Районна прокуратура – Бургас на 12 януари 2016 г. Районният съд в 
града е осъдил на общо наказание в размер на 3 години лишаване от свобода условно с 5 години 
изпитателен срок подсъдимия Мустафа Ч., капитан на мореплавателни съдове. Същият е признат за 
виновен за няколко престъпления. 
Съдът е постановил и отнемане в полза на държавата на плавателния съд. 
Случаят е от месец май 2008 г., когато полицаите от Регионален граничен сектор Бургас предотвратяват 
нарязването на кораба на скрап. Морският съд е бил открит в бургаската корабостроителница под друго 
име. В корабостроителницата за ремонт е качен кораб с името НАКРЕ - „NАКRE”, плаващ под грузински 
флаг и с уникален номер, даден му както при построяването на всеки кораб по света, като е установено, 
че e започнато нарязването му на скрап. При разследването е установено, че в действителност такъв 
кораб не е съществувал, а това е турският кораб ЕРДАЛ КАРАЕР (Erdal Karaer). 
При разследването е установено, че капитанът на турския кораб е съставил неистински официални 
документи – фактура и удостоверение за предаване на кораба, както и е потвърдил неистина в няколко 
писмени декларации и сертификати. 
Присъдата е постановена по реда на задочното производство, като не е окончателна и подлежи на 
обжалване.  
 
 
Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: Ще има ли отново запалвания на сметището? 
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/19568.html 
 

   
 

Текст: Сметището край Алеко Константиново от днес се охранява от частна фирма. Припомням, че 
поради множеството възникнали пожари от средата на месец декември на място охраняваше патрулен 
автомобил от Районното управление на МВР в Пазарджик. Нерегламентираният достъп на сметището на 
лица, които събират отпадъци и предизвикват умишлено пожари, създаваше предпоставки за пътни 
инциденти и отделно обгазяваше съседните села. Това наложи по разпореждане на директора на 
Областната дирекция на МВР Йордан Рогачев автопатрул на районното управление в Пазарджик да 
охранява депото до вчера. От днес е назначена частна фирма, която ще има ангажимент да охранява и да 
не допуска външни лица в района на депото. Това според концесионния договор е ангажимент на 
сметопочистващата фирма Брокс. Избраната фирма е пазарджишка, собственост на бизнесмена Иван 
Иванов. Управителя на Брокс, каза за Телекабел ТВ, че ще заплаща лично по 3 хиляди лева месечно на 
фирмата, като Общината няма да плаща допълнително за това. Сметището ще се охранява всеки ден от 7 
сутринта до 5 вечерта. 
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Източник: plovdivglas.bg 
 

Заглавие: Пловдивски райкмет заплаши с арест и затвор роми 
 

Линк: http://www.plovdivglas.bg/84092/plovdivski-rajkmet-zaplashi-s-arest-i-zatvor-romi.html 
 

   
 

Текст: Кметът на район "Северен" в Пловдив Ральо Ралев заплаши с арест ромите от "Шекер" и "Арман 
махала" и жителите на квартал "Кършияка", които продължават да цапат и да изхвърлят битови и 
строителни отпадъци на нерегламентирани сметища. 
 "Мърлячите и цапачите вече не се стряскат от глоби, актове и наказателни постановления, защото повече 
от тях дори нямат лични карти. През 2015 г. сме задържали и над 20 каруци, собственост на роми от 
"Шекер" и "Арман махала", на наказателния паркинг зад хотел SPS в район "Тракия". 
Но и тази мярка не помага особено, както и конфискацията на колички, с които изхвърлят боклуците, 
където им падне. След като с общинските наредби сме безсилни да се справим, явно спрямо големите 
замърсители съвместно с полицията ще трябва да приложим член 352, ал.1 от Наказателния кодекс. 
А той предвижда глоби от 5000 до 30 000 лв. 4 и дори лишаване от свобода от 1 до 5 години за "този, 
който замърсява или допуска да се замърсят почвата, въздуха и водата и ги прави опасни за хора или 
животни и растения или негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други 
стопански цели", декларира райкметът на "Северен" Ральо Ралев. 
Акциите срещу изхвърлянето на смесени битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места в 
район "Северен" стартират от 20 януари (сряда). 
"Набелязали сме най-зловонните бунища, които ще изчистим със собствени средства и с помощта на 
общинско предприятие "Чистота". 
Пет са най-големите незаконни сметища - срещу до мезонетите в Шекер махала точно срещу КАТ, край 
Стъкларския завод, до Карловския надлев в близост до"Арман махала", на "Голямоконарско шосе" до жп 
линията и зад МБАЛ "Пловдив" (бившата Окръжна болница). След като ги изчистим, вече няма да има 
прошка за замърсителите, които погваме съвместно с Трето РУ на МВР, Общинския инспекторат и 
Общинска охрана", закани се райкметът. 
Съвестните граждани от "Северен" ще могат да подават сигнали за екологични нарушения като 
нерегламентирани сметища, ненавременно извозени отпадъци, висок шум и мръсен въздух и на 
"горещия" телефон 6-166. 
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