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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева открива новото регионално депо за отпадъци на Ямбол 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4017 
 

   
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие Клетка 1 на Регионалната 
система за управление на отпадъците  на Ямбол. Проектът е на стойност 31 266 832 лв. и е финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ 
Новото депо, което отговаря на всички екологични изисквания,  ще обслужва 270 000 жители на 
общините – Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. В рамките на проекта е  изграден довеждащ 
път до съоръжението и е извършена рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци на 
Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа. 
Церемонията ще се състои на 22 януари, петък, от 14 часа в местността „Гол баир“ в землището на с. 
Хаджидимитрово, област Ямбол. 
 
 
Източник: ope.moew.government.bg 
 

Заглавие: Сектор "Отпадъци"  
По приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”. 
 

Линк: http://ope.moew.government.bg/bg/pages/sektor-otpadatzi/28#1 
 

   
 

Текст: Към 20 януари 2016 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос възлиза на 
над 832 млн. лв. (или над 143 % от бюджета на ос 2). Изплатени са над 705 млн. лв. (над 121 % от 
бюджета на ос 2). 
Успешно изпълнени са 28 проекта по процедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни 
проекти. Общата усвоена БФП по тези проекти възлиза на 42,5 млн. лв. 
Изградени са 18 регионални депа за твърди битови отпадъци  - Ботевград, Добрич, Столична община (І-ва 
фаза от големия проект на Столична община), Малко Търново, Бургас, Видин, Габрово, Хасково, Аксаково 
(Варна), Панагюрище, Перник, Плевен, Самоков, Стара Загора, Ямбол, Никопол, Велико Търново, Луковит. 
 
 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Източник: stroimedia.bg 
 

Заглавие: ИАОС въвежда в действие Национална информационна система за отпадъци 
Тя е разработена по обществена поръчката с предмет „Оптимизиране на информационната 
система за отпадъци“. 
 

Линк: http://stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=14498 
 

   
 

Текст: Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) въвежда в действие Национална 
информационна система за отпадъци. Системата е разработена по обществена поръчката с предмет 
„Оптимизиране на информационната система за отпадъци“. 
Системата предлага функционалност като водене на отчетност и предоставяне на информация за 
отпадъци, издаване на документи за извършване на дейностите с отпадъци, съгласно изискванията на чл. 
35 ЗУО, утвърждаване на работни листа за класификация на отпадъците и водене и поддържане на 
публични регистри, съгласно изискванията на чл. 45, ал.1 ЗУО. 
Към настоящият момент системата ще дава възможност за достъп до следните електронни услуги (Е-
услуги, за които не е нужен квалифициран електронен подпис): 
Публични регистри на: 
- лицата, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и/или регистрационни 
документи за извършване на дейности с отпадъци, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие; 
- лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер; 
- лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни 
превозни средства; 
- лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване; 
- лицата, които пускат на пазара гуми; 
- лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла; 
- лицата, които пускат на пазара полимерни торбички; 
- площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии 
и акумулатори. 
Справки от публичните регистри по определени критерии, като: 
- област, община, населено място; 
- код на отпадък; 
- операции с отпадъци; 
- наименование на организацията; 
- ЕИК на организацията; 
- ключова дума 
Системата ще позволява, извършването на следните електронни услуги (Е-услуги, за които е необходим 
квалифициран електронен подпис): подаване на заявка за вписване, промяна и отписване в публичните 
регистри на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, електрическо и електронно 
оборудване, минерални или синтетични масла, гуми и полимерни торбички; подаване на заявка за 
вписване в публичният регистър на лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер. 
 До края на годината ИАОС предвижда системата да заработи с пълната си функционалност. 
 

http://stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=14498
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Източник: focus-news.bg 
 

Заглавие: Пазарджик: От пункт за метални отпадъци за 10 лева е закупена бутилката, от която се 
обгазиха цяло семейство, пожарникари и лекари в града. 
 

Линк: http://focus-news.bg/news/2016/01/21/2182849/pazardzhik-ot-punkt-za-metalni-otpadatsi-za-10-
leva-e-zakupena-butilkata-ot-koyato-se-obgaziha-tsyalo-semeystvo-pozharnikari-i-lekari-v-grada.html 
 

   
 

Текст: Пловдив. От пункт за метални отпадъци за 10 лева е закупена бутилката, от която се обгазиха цяло 
семейство, пожарникари и лекари в Пазарджик. Това каза пред журналисти Елена Велкошанова, майка на 
24-годишният Петър, закупил опасната бутилка, предаде репортер на Радио "Фокус" - Пловдив. По думите 
на майката, момчето решило да я преправи, както той умеел да направи от нищо нещо, но тогава от нея 
изтекла течност. "Единственото, което искам е всички институции в тази държава да си вършат работата, 
едва ли това е единствената такава бутилка", каза още Елена Велкошанова. По думите ѝ, в нея се е 
съдържал газ фреон, който е забранен от години. "След, като дадохме информация на полицията откъде 
е купена бутилката, там беше открита още една", разказа майката. Тя каза, че не знае, как точно газът е 
изтекат от бутилката, но малко след това синът и се почувствал зле - започнал да повръща и припаднал. 
По думите ѝ, медиците от "Спешна помощ" в Пазарджик са се отзовали за 15 минути, дошли са и 
пожарникари, които да помогнат при инцидента. Тя добавим, че след това всички, които са имали контакт 
с отровния газ са получили различни симптоми и неразположение. 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Обявяват за закрито депото за отпадъци край Сотиря 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=900900 / 
 

   
 

Текст: Официална церемония за обявяване за закрито депото за неопасни отпадъци ще се състои днес в 
местността „Драките“, в землището на с. Сотиря, съобщават от Община Сливен. По-късно на 
пресконференция ще бъде представен проекта „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Ямбол – първа фаза“, обект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни 
отпадъци с. Сотиря, община Сливен, втори етап“. 
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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Смолян: Закрити нерегламентирани сметища, които не са премахнати, създават проблеми в 
село Търън при обилни валежи. 
 

.Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/01/21/2182734/smolyan-zakriti-nereglamentirani-
smetishta-koito-ne-sa-premahnati-sazdavat-problemi-v-selo-taran-pri-obilni-valezhi.html 
 

   
 

Текст: Закрити нерегламентирани сметища, които не са ликвидирани, създават проблеми в село Търън 
при обилни валежи. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян кметът Явор Говедаров. По думите му, със 
закриването им въпросът само частично е решен, затова е направил докладни, които ще внесе за 
разглеждане на общински съвет. „Тези сметища трябва да се изчистят, защото всяка година ги покриваме, 
но в следствие на проливни валежи се откриват, затова проблемът с тях радикално трябва да се реши”, 
подчерта Говедаров. Кметът обясни, че тези сметища са останали от времето, когато не е било 
организирано още сметосъбирането по населените места. Хората навсякъде са изхвърляли битовите си 
отпадъци и така са се образували четири нерегламентирани сметища, по едно във всеки квартал. По 
думите на Говедаров, от РИОСВ извършват проверки и всяка година тези сметища се закриват с пясък. 
„Харчим горе-долу по 1000 лв. на сметище, защото една машиносмяна трябва да откара 10 курса пясък, 
за да ги покрием, но като завали дъжд се активизират, откриват се и пак наново извършваме същите 
процедури”, каза Говедаров. По неговите думи едното сметище е ликвидирано нацяло, а при валежите 
през миналите почивни дни две от тях пак са създали проблеми. Заяви, че има сложени забранителни 
табели, но все още има недобросъвестни хора, които си изхвърлят там битови отпадъци. По думите му, 
ако те се изчистят изцяло и отново някой отиде пак да изхвърля там смет, нарушителят да бъде 
санкциониран. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Масирани акции срещу незаконни сметища в Столипиново 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-plovdiv/masirani-aktsii-sreshtu-nezakonni-smetishta-v-stolipinovo 
 

   
 

Текст: Масирани акции срещу незаконни сметища в пловдивския квартал “Столипиново”. Служители на 
общинска охрана, полицията и “Чистота” влизат в квартала, за да дебнат за нарушители, които изхвърлят 
отпадъци извън определените за това места. 
В “Столипиново” боклуците се изхвърлят навсякъде. Торби с отпадък летят от прозорци и балкони, 
оставят се на тротоара, но не и в контейнерите. 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-plovdiv/masirani-aktsii-sreshtu-nezakonni-smetishta-v-stolipinovo
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За да не се допускат подобни гледки, в квартала започва масирана акция срещу нерегламентираните 
сметища. Всеки ден екипи на Общинска охрана ще обхождат критичните места и ще ловят нарушителите. 
“Ние сме направили план за действие и недопускане на такива сметища като два екипа от Общинска 
охрана и Общинска полиция всеки ден ще правят обходи на тези места, на които очакваме да бъдат 
изхвърлени отпадъци”, каза Николай Чунчуков – кмет на район “Източен”. 
За по-лесното залавяне на нарушителите на булевард “Марица Юг” в близост до квартала ще бъдат 
поставени и камери. На замърсителите ще бъде налагана глоба до 1000 лева. 
 
 
Източник: news.burgas24.bg 
 

Заглавие: Обраха работилницата на бургазлия в "Победа" 
 

Линк: http://news.burgas24.bg//612469.html 
 

   
 

Текст: Вчера, около 11.00 ч. в Първо Районно управление - Бургас, е получено съобщение от 65-годишен 
бургазлия за това, че чрез взломяване на входната врата е проникнато в ползваната от него работилница, 
разположена на ул. «Волга» в кв. «Победа», откъдето е извършена кражба на два електрожена, 
токоизправител, 50 м кабел - разклонител и два чувала с кабели различно сечение и дължина / всичко на 
обща стойност около 400 лв./. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно 
управление - Бургас. 
 
 
Източник: dunavmost.bg 
 

Заглавие: Задигнаха 200 м кабел от село Красен 
 

Линк: http://www.dunavmost.bg/Ruse/News/38826-zadignaha-200-m-kabel-ot-selo-krasen 
 

   
 

Текст: В РУ-Две могили е получен сигнал, че за времето от м. ноември 2015 г. до 14 януари 2016 г. от 
неработещо хале, намиращо се в землището на с. Красен, са били срязани и откраднати около 200 м 
проводник от външни табла. 
Нанесената с престъплението щета е заявена за около 5000 лв. 
По случая е заведена преписка с оглед изясняване на престъпление по чл. 195, ал. 1 от НК. 

http://news.burgas24.bg/612469.html
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