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Източник: riosvmontana.com 
 

Заглавие: Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2015 г. е 10 
март 2016 г. 
 

Линк:http://www.riosvmontana.com/home/news/item/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%8A%D1%8
2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-2015-%D0%B3-%D0%B5-10-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2016-%D0%B3 
 

   
 

Текст: Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) годишните отчети 
за отпадъци се предоставят в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). 
Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на 
съхранение в лицата отговорни за изготвянето им. 
Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се 
изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не 
са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност. 
Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 
г.). 
Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на 
годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в 
зависимост от извършваните дейности с отпадъци: 
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 
Заглавие: РИОСВ cъcтaви aктoвe нa тoплoфикaции, кoитo нe мepят вpeднитe cи eмиcии 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-sastavi-aktove-na-toplofikatsii-koito-ne-meryat-vrednite-
si-emisii.html 
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Текст: Пpeз дeкeмвpи 2015 г. РИОСВ cъcтaви aктoвe нa двeтe тoплoфикaциoнни дpyжecтвa във Вeликo 
Tъpнoвo и Гaбpoвo зa тoвa, чe нe ca извъpшили coбcтвeн мoнитopинг нa вpeднитe eмиcии, кoитo изпycкaт 
във въздyхa, cъoбщихa oт eкoинcпeкциятa в cтapaтa cтoлицa. Фиpмa “Плaнeтa – 98” ЕООД в Пиcapeвo e 
нapyшилa зaбpaнaтa зa зaлecявaнe нa ливaди, пacищa и мepи, кaктo и пpeвpъщaнeтo им в oбpaбoтвaeми 
зeми и тpaйни нacaждeния, пocтaвeнa cъc зaпoвeд нa миниcтъpa нa МОСВ зa вpeмeннo oгpaничaвaнe нa 
дeйнocти в Зaщитeнaтa зoнa “Рeкa Янтpa”. 
Зa мeceцa ca cъcтaвeни 7 aктa нa фиpми и физичecки лицa зa нapyшeния нa eкoзaкoнoдaтeлcтвoтo, кaтo 
нeвoдeнe нa oтчeтнocт зa oтпaдъцитe и нepeглaмeнтиpaнoтo им изгapянe, извъpшвaнe нa изкoпни paбoти, 
пpeдизвикaли вpeдни измeнeния нa пoчвaтa. Зa пepиoдa ca издaдeни и 9 нaкaзaтeлни пocтaнoвлeния нa 
oбщa cтoйнocт 22 300 лв. 
Пopaди нapyшeния РИОСВ e нaлoжилa и 5 caнкции зa нecпaзвaнe нa индивидyaлнитe eмиcиoнни 
oгpaничeния, oпpeдeлeни в ycлoвиятa нa paзpeшитeлнo зa пoлзвaнe нa вoдeн oбeкт зa зaycтвaнe нa 
oтпaдъчни вoди в пoвъpхнocтeн вoдeн oбeкт или пpeвишeния нa eмиcиoннитe нopми, oпpeдeлeни в 
кoмплeкcнoтo paзpeшитeлнo нa фиpмaтa. Нaкaзaнитe ca ЕT “Кaли 89 – Рyмeн Рoмaнoв” ООД, “Гepaн 99” 
ЕООД, “Чeх – Йocиф Нoвocaд” ООД, “Зaхapни зaвoди”АД и “Вeлпa – 91” АД. Общият paзмep нa caнкциитe 
и 825,80 лв. 
Пpeз минaлия дeкeмвpи oт нaлoжeни глoби и caнкции ca cъбpaни 17 759 лв. 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Затягат контрола върху бизнеса с отпадъци  
Браншът критикува предложените промени в закона 
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0-
%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-
%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/ 
 

   
 

Текст: Промени в Закона за управление на отпадъците изправиха на нокти рециклиращия бизнес. Според 
фирмите, занимаващи се с отпадъци, новите мерки ще доведат до нелоялна конкуренция и няма да 
ограничат кражбите на скрап. От Министерството на околната среда обаче смятат, че промените ще 
ограничат сивия сектор в търговията с вторични суровини. Законопроектът, който, според 
екоминистерството, отразява препоръките на ЕК, предвижда въвеждането на банкова гаранция от 15 000 
лева за фирма и по 5000 лева за всяка площадка за дейности с излезли от употреба моторни превозни 
средства, електрическо и електронно оборудване. Целта е да се ограничи нелоялната конкуренция в този 
бранш. При предварително третиране на автомобили и електроуреди се добива голямо количество 
отпадъци от черни и цветни метали, а лица без разрешение за дейност със скрап нелегално приемат 
металите, избягвайки изискването за банкова гаранция. Въвеждат се и по-строги изисквания за 
регистрация на лицата, извършващи дейности като търговец или брокер на отпадъци. Мярката цели да се 
избегнат злоупотреби и да се даде възможност на компетентните органи да упражняват по-ефективен 
контрол върху този вид дейност. Предвиждат се и изисквания за местоположението на т.нар. пунктове за 
вторични суровини. Причината е, че в момента многобройните площадки за събиране и съхранение на 
отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др. най-често се разполагат в междублокови пространства, в 
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трафопостове и други градски части и постъпват многобройни жалби срещу шума и замърсяванията от 
тези „пунктове“. За да удовлетвори нуждата на гражданите от по-чиста и спокойна среда, министерството 
предвижда нови разпоредби в Закона за управление на отпадъците, с които пунктовете за вторични 
суровини ще трябва да бъдат преместени само в промишлени или складови зони. Адекватната регулация 
трябва да доведе до повишаване на ефективността на системите за разделно събиране. С новите 
разпоредби ще се уеднаквят и изискванията към бизнеса с отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и към 
площадките за отпадъци от черни и цветни метали, които са разположени единствено в промишлените 
или складовите зони още от 2012 г. С промените се прецизират и разпоредбите по отнемането на 
разрешенията и усвояването на банковите гаранции с цел да не се допуска кумулиране на наказателни 
норми, особено за дребни нарушения. Премахват се възможностите за едновременно отнемане на 
разрешение, усвояване на банковата гаранция и налагане на имуществена санкция. Предвижда се и 
намаляване на банковата гаранция, необходима за издаване на разрешение за дейности с отпадъци от 
черни и цветни метали от 25 000 на 15 000 лв. Бизнесът обаче е категоричен, че новите мерки няма да 
ограничат кражбите на скрап и ще доведат до нелоялна конкуренция. От там предлагат да се направят 
промени в наказателния кодекс, който в момента не отговаря на нуждите на потребителите. По данни на 
националната компания „Железопътна инфраструктура“ само до ноември 2015 г. извършените кражби са 
за 200 хил. лв. повече от тези през цялата 2014 г. 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Затягат контрола върху бизнеса с отпадъци  
Министър Ивелина Василева: Целта е да превърнем ненужното в ресурс 
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0-
%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-
%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/ 
 

   
 

Текст: Страната ни запазва добро темпо и се справя успешно с изграждането на регионални системи за 
управление на отпадъците, коментира министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Крайната цел на вложените в тези обекти огромни средства е не само запазване на екологичния баланс, 
но и възможността да превърнем колкото се може повече отпадъци в ресурс. Пътят за това минава през 
изграждането на необходимия брой депа, системи за управление на отпадъците и заводите за 
преработка на боклук. Като успех министър Василева определя построеното и заработило вече депо в 
Ямбол. Клетка 1 на новата Регионална система за управление на отпадъците на регион Ямбол е в 
местността Гол баир край с. Хаджидимитрово. Изграждането и откриването й минаха през дълга битка. Тя 
беше обект на съдебни спорове от екоорганизации и забави с близо две години старта на строителството. 
Въпреки това съоръжението е вече факт. Новото депо е реализирано по Проект „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза”. Основен бенефициент е 
община Ямбол в партньорство с общините Сливен, Нова Загора, „Тунджа” и Стралджа. Стойността на 
проекта е 31 266 832 лв. От тях в Клетка 1 са вложени над 9 млн. лв. В отговор на опасенията и протестите 
на екозащитните организации от МОСВ са следили зорко строителния процес. Изпълнени са всички 
дейности, които гарантират опазването на района от замърсяване, сред които: оформяне и изграждане на 
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дигите на депото, хидротехнически съоръжения за повърхностни води, дренажна система и система за 
третиране на отпадъчните води от депото, долен изолационен екран на клетка 1, път за верижна техника 
и рампи, експлоатационни пътища, навес за верижна техника и елементи за извършване на мониторинг. 
Регионалното депо обслужва 250 000 жители на петте общини. По проекта са предвидени средства за 
закриване и рекултивация на старите сметища на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа. 
Сред най-модерните депа е и това в Стара Загора. Площадката, определена за Регионален център за 
управление на отпадъците, е разположена извън урбанизираната територия в землището на с. Ракитница, 
община Стара Загора. Площадките за изграждане на претоварни станции пък са на територията на 
общините Казанлък, Гурково и Гълъбово. Процентът рециклиран отпадък в рамките на Регионалната 
система – Стара Загора за 2015 г. е 34.93%. Очаквани резултати за 2020-а са рециклираното количество да 
скочи на 53,22%. 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Затягат контрола върху бизнеса с отпадъци  
Искат намаляване на административните тежести за сектора 
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0-
%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-
%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/ 
 

   
 

Текст: Да се намали предвидената административна тежест за сектора в проектозакона за управление на 
отпадъците и да се оптимизират няколко текста в него. Това е едно от предложенията за изменение и 
допълнение към проектозакона на Българската асоциация по рециклиране в изпратено до МОСВ 
становище, съобщиха от асоциацията. Досегашният Закон за управление на отпадъците изисква 
площадките за метални отпадъци да се намират в производствени и складови зони, т.е. от няколко 
години вече няма обособени пространства за скрап в жилищните райони. Благодарение на това 
площадките намаляха от 2300 на около 900 броя, отчитат от асоциацията по рециклиране и подчертават, 
че заради това са намалели кражбите на черни и цветни метали. Като допълнително утежняване на 
бизнеса се определя новото изискване фирмите да представят изричен текст в скицата на площадката, че 
тя е определена конкретно за дейности с отпадъци. В този си вид разпоредбата в проектозакона 
представлява административна бариера и ще блокира възможността за извършване на дейност поне за 
година по независещи от компаниите причини, тъй като трябва да се промени предназначението на 
площадката и да се направи промяна на подробния устройствен план на съответното населено място, се 
казва в текста. От асоциацията не са съгласни и с предложението физически лица да не могат да предават 
скрап на фирми с регистрационен документ за събиране на отпадъци, независимо дали сделката е 
възмездна, или безвъзмездна. Така няма да могат да се провеждат дори общинските инициативи за 
събиране на отпадъци от домакинствата, тъй като за да може да се организира каквато и да е кампания 
по събиране и транспортиране на отпадъци, лицето на първо място трябва да притежава регистрационен 
документ за тези дейности, се отбелязва в становището. От асоциацията по рециклиране напомнят, че 
събирането и предаването на отпадъци е основно препитание на много хора, затова предвидената сума 
до 100 лева на година лимит на плащането е съвсем недостатъчна. За да се увеличи събираемостта на 
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вторични суровини, от които има икономически и екологични ползи за страната, е необходимо да се 
въведе по-голям лимит за безкасово плащане, например от 1000 лв. годишно, като по този начин ще се 
предотврати незаконното предаване на материал с цел заобикаляне на нормата, отбелязват още от 
асоциацията. От там отчитат и че с по-висок лимит ще се избегне „изтичането” на материал към съседни 
държави, в които няма изисквания за безкасово плащане или той е по-голям. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Край Стралджа е закрито досегашното депо за твърди битови отпадъци 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1255720 
 

   
 

Текст: Край Стралджа бе закрито досегашното общинско депо за твърди битови отпадъци. 
Дейностите по възстановяването на земята, използвана години наред за общинско сметище, приключиха 
в края на миналата година. Стойността на цялостната рекултивация и залесяване на терена от 23 декара 
възлиза на близо 4 милиона лева, информира кметът на общината Атанас Киров.  
От няколко месеца община Стралджа депонира битовата смет в новооткритото регионално депо за 
управление на отпадъците край Ямбол.  
Първата фаза от депото бе изградена по партньорски проект с участието на общините Ямбол, Сливен, 
Стралджа, Нова Загора и Тунджа. Проектът е финансиран от оперативната програма "Околна среда" на 
стойност около 31 милиона лева. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Определиха цените на тон отпадъци на новото депо в Луковит 
На общо събрание членовете на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион 
Луковит“ определиха цените на услугите, които ще се предоставят от Регионалната система за 
управление на отпадъци в регион Луковит. Сдружението включва общините, които ще депонират 
отпадъци там – Луковит, Червен бряг, Ябланица, Тетевен и Роман 
 
.Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1255720 
 

   
 

Текст: Луковит и председател на сдружението Иван  Грънчаров, кметът на община Червен бряг инж. 
Данаил Вълов, кметът на община Ябланица инж. Иван Цаков, кметът на община Тетевен д-р Мадлена 

http://lovechmedia.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd/
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Бояджиева и кметът на община Роман Валери Ролански. На заседанието присъства и заместник 
областният управител на Ловеч Георги Терзийски 
Единодушно се взе решение цената за депониране на тон отпадък за общините членове на сдружението 
да бъде 20 лв. Цените за външни ползватели ще бъдат съответно – 20 лв. за физически лица, 30 лв. за 
юридически лица със седалище в една от петте общини, 40 лв. за юридически лица със седалище извън 
територията на региона. Цените са с включен ДДС. Размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО за тон 
депониран отпадък ще бъде 5,75 лв./тон.  
Определени бяха служителите от общините, които ще подпомагат дейността на сдружението, както и 
начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата. 
Очаква се от месец март регионалното депо да започне да функционира. То ще задоволи изискванията за 
екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци в региона с общо население над 86 000 души. 
Новата регионална система бе изградена по проект „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Луковит“, на обща стойност 22 329 219,55 лева, осигурени от Европейския фонд за 
регионално развитие на Европейския съюз чрез ОП ”Околна среда“ 2007 – 2013 г., от държавния бюджет 
на Република България и общинско съфинансиране. 
 
 
Източник: novini.dir.bg 
 

Заглавие: Откриват рекултивирания терен на депо за битови отпадъци в Стралджа 
 

Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=21504638 
 

   
 

Текст: Официално откриване на рекултивирания терен на депо за битови отпадъци на Община Стралджа 
ще се състои днес от 14 часа в местността „Дружба“. 
С изпълнението на този партньорски проект общините Стралджа, Ямбол, Сливен, Нова Загора и „Тунджа“ 
изградиха регионални депа и закриха съществуващите общински депа за отпадъци, което допринася 
както за подобряване на околната среда в регион Ямбол, така и за прилагането на законодателните 
изисквания в сферата на управление на отпадъците. 
Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Общата стойност на проекта възлезе на 31 266 832,43 лв., от които 24 928 667,17 лв. 
са от Европейския фонд за регионално развитие, 4 399 176,56 лв. - национално финансиране и 
1 938 988,70 лв. - собствен принос на общините по проекта. Срокът за изпълнението му е 31.03.2016г. 
Стойността на проектирането и същинските дейности на рекултивацията на общинското депо на Община 
Стралджа е 3 841 200 лв. Изпълнението приключи на 23 декември 2015г. с издаване на разрешение за 
ползване. 
 
 
Източник: burgas-reporter.com 
 

Заглавие: Модерното управление на отпадъци е сред приоритетите в бюджета на Карнобат 
 

Линк: http://burgas-reporter.com/2016/01/modernoto-upravlenie-na-otpadci-e-sred-prioritetite-v-
byudzheta-na-karnobat/ 
 

http://burgas-reporter.com/2016/01/modernoto-upravlenie-na-otpadci-e-sred-prioritetite-v-byudzheta-na-karnobat/
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Текст: Бюджетната рамка за 2016 г. на община Карнобат е с 400 хил. лв. по-голяма от първоначално 
приетия за 2015 г. бюджет от 17,3 млн. лв. В тази сума не влизат евросредствата.  
Сред приоритетите в бюджета на общината е надграждане на проекта на модерно управление на 
отпадъци, в рамките на който се изгради депо до бургаското село Братово и две претоварни станции в 
областта, пише „24 часа“. 
Една от претоварните станции е на наша територия, но това не е достатъчно, прекалено скъпо е да се 
извозва боклука в този вид до Братово, затова е необходима база за сепариране, а на следващ етап и за 
компостиране на отпадъците, каза кметът Георги Димитров. Общината има проект, за който ще търси 
финансиране. 
Ремонт на уличната мрежа в Карнобат ще бъде извършен със собствени средства като принципът ни е да 
вървим след ВиК, т.е. да обновяваме улиците, на които са сменени подземните комуникации, уточни 
кметът. 
Общината подготвя и серия проекти, свързани с новия програмен период и в частност с енергийната 
ефективност. 
Една от сградите, за която е възложено проучване, е Професионалната гимназия по обекло и селско 
стопанство, която предстои да бъде прехвърлена от земеделското министерство на местната 
администрация. 
По Програмата за развитие на селските райони ще се кандидатства за рехабилитация на четвъртокласната 
пътна мрежа. От общината обаче не посочват конкретни отсечки преди да бъдат спечелени проектите. 
Карнобат очаква и финансиране по програмата „Красива България“ за монтиране на асансьор в СОУ 
„Христо Ботев“. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Лешояди следят за незаконни сметища в Лима 
 

Линк: http://bnt.bg/predavanyia/zelena-svetlina/leshoyadi-sledyat-za-nezakonni-smetishta-v-lima 
 

   
 

Текст: Лима от птичи поглед. Буквално. Тези кадри не са заснети от дрон, а от камери, прикрепени към 
лешояди. Грабливите птици са новите пазачи на перуанската столица. Те следят за незаконни сметища. 
Идеята е на местните власти, които досега са опитвали какво ли не, но без успех в борбата с незаконното 
изхвърлянето на отпадъци. 
Алфредо Кореа, дресьор: “Закачихме на 10 лешояда GPS устройства и GO PRO камери.” 
И новите стражи съвестно поели мисията – да заснемат всички сметища. Лешоядите-пазачи са обучени да 
се завръщат при дресьорите си. 

http://bnt.bg/predavanyia/zelena-svetlina/leshoyadi-sledyat-za-nezakonni-smetishta-v-lima


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 9  

  

Алфредо Кореа: “Като цяло повечето хора имат негативно отношение към лешоядите. Обикновено правят 
асоциации със смърт или пък други отрицателни неща. Но те не осъзнават, че лешоядите играят много 
голяма роля в природата, особено в Лима. Те помагат да има контрол върху огромните количества 
отпадъци, които изхвърляме.” 
Новите задължения на грабливите птици променили и отношението на хората към тях. Откакто 
лешоядите се включили в борбата с незаконните сметища, десетки струпвания на отпадъци били 
разкрити и ликвидирани. 
Хавиер Ернандес, координатор по управление на отпадъци: “В Лима има около десет милиона души. 
Всеки човек изхвърля дневно около 610 грама отпадъци. Това означава, че в Лима всеки ден се изхвърлят 
около 6 хиляди тона боклуци. Около 96% от тях се събират и се извозват до сметищата. Четири % обаче 
остават на различни места, например в устието на реки.” 
Е, така беше досега. Повечето жители на Лима приеха напълно сериозно предупреждението на властите 
да не изхвърлят отпадъци на незаконни сметища, защото в противен случай ще си имат работа с 
лешоядите – най-ценните и съвестни сътрудници в борбата със замърсяването. 
 
 
Източник: gustonews.bg 
 

Заглавие: В „Северен” стартира акция срещу нерегламентираните сметища 
 

Линк: http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=49781 
 

   
 

Текст: От днес - 20 януари, администрацията на район „Северен” стартира акции срещу изхвърлянето на 
смесени битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места на територията на района.  
Целта е отпадъците да бъдат изхвърляни в поставените за това съдове, а не  извън тях, както и да се 
предотврати създаването на нерегламентирани сметища. Припомняме, че най-голям проблем с тях има 
квартала около КАТ и Руския пазар.  
 


	Линк:http://www.riosvmontana.com/home/news/item/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8...
	Заглавие: РИОСВ cъcтaви aктoвe нa тoплoфикaции, кoитo нe мepят вpeднитe cи eмиcии
	Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-sastavi-aktove-na-toplofikatsii-koito-ne-meryat-vrednite-si-emisii.html

	Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
	Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
	Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
	Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1255720
	На общо събрание членовете на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит“ определиха цените на услугите, които ще се предоставят от Регионалната система за управление на отпадъци в регион Луковит. Сдружението включва общините, ...
	.Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1255720
	Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=21504638
	Линк: http://burgas-reporter.com/2016/01/modernoto-upravlenie-na-otpadci-e-sred-prioritetite-v-byudzheta-na-karnobat/
	Линк: http://bnt.bg/predavanyia/zelena-svetlina/leshoyadi-sledyat-za-nezakonni-smetishta-v-lima
	Линк: http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=49781

