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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева откри Регионалната система за управление на отпадъците на 
Ямбол 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4019 
 

   
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри Клетка 1 на Регионалната 
система за управление на отпадъците на Ямбол. 
„31 милиона лева бяха инвестирани, за да се обединят усилията на 5 общини в услуга на 270 хиляди 
граждани. Това е единственият проект по Оперативна програма „Околна среда“, в който бяха включени 
дейности за рекултивация и на стари сметища“, каза министър Василева на церемонията по откриване на 
съоръжението. - Имаше огромен отпор за реализацията на проекта, припомни министърът и допълни, че 
сега когато виждат направеното, гражданите могат да бъдат спокойни, че е опазена околната среда“. 
Министър Василева отбеляза още, че изпълнението на този проект е един от добрите примери, убедили 
ЕК да замрази делото срещу България за старите общински сметища. 
„Това е най-значимият и труден за целия регион проект. Само преди една  година това депо бе най-
рисково“, каза кметът на Ямбол Георги Славов и благодари на  всички за успешната реализация. 
Съоръжението е в местността Гол баир в землището на с. Хаджидимитрово. То е с капацитет 538 000 
кубика и ще обслужва жителите на Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. Отпадъците, които 
ще се депонират, ще минават през предварително третиране и сепариране. Така от тях ще бъде отделяно 
всичко ценно – пластмаса, стъкло, метал и хартия, които ще се оползотворяват и рециклират.   
Новото депо отговаря на всички екологични изисквания – има долен изолиращ екран, който не позволява 
замърсените води да проникват в почвата, дренажна система за отвеждане на инфилтратите, както и 
газоотвеждаща система. Отделно е положена канализация за отвеждане на повърхностните дъждовни 
води.  
В рамките на проекта е  изграден довеждащ път и са закрити старите общински сметища за битови 
отпадъци на Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа. Рекултивирани и възстановени са 179 декара. 
 В област Ямбол по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ са инвестирани над 140 млн. лв. От 
тях 109,7 млн. лв. в сектор „Води“ за модернизация на ВиК мрежата в населените места, близо 32 млн. лв. 
за управление на отпадъците и над 900  хил. лв. в областта на биоразнообразието. 
  
  
 
Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на реда и начина за разходване 
през 2016 г. на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=161 
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Текст: Настоящият проект на Решение на Министерския съвет цели да определи реда и начина за 
разходване през 2016 г. на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации 
чрез търг, постъпили в бюджета на Министерство на околната среда и водите до 31 декември 2012г. 
В проекта на Решение се предлага през 2016 г. част от сумата да бъде предоставена за управление на 
Националния доверителен екофонд (НДЕФ). в рамките на Инвестиционната програма за климата, както и 
за насърчаване  използването на електромобили и хибридни автомобили от публичните институции,с 
което се цели да се повиши качеството на атмосферния въздух и да се постигнат намаления на емисии 
парникови газове. 
Крайна дата за съгласуване: 04.02.2016 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg. 
Пълният текст на проектa на Решение може да видите тук. 
Доклад към проекта на Решение може да видите тук. 
 
 
 
Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на План за управление на Национален парк "Централен Балкан". 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=162 
 

   
 

Текст: Планът за управление на Национален парк "Централен Балкан" се приема с Решение на 
Министерския съвет на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни 
адреси:  dstoev@moew.government.bg, bbechev@moew.government.bg  и 
valeriaangelova@moew.government.bg 
Крайна дата за получаване на становища по проекта -  06.02.2016 г. 
Проектът на План за управление на НП "Централен Балкан" може да се види ТУК. 
Проектът на доклада на министъра на околната среда и водите може да се види ТУК. 
Проектът на Решение на Министерския съвет може да се види ТУК. 
 
 
 
Източник: viaexpo.com 
 

Заглавие: Конференция за Югоизточна Европа за управление на отпадъци и рециклиране  

mailto:%20bkabzimalska@moew.government.bg.
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/Proekt_PMS_prihodi_kvoti-2016.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/doklad_proekt.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/doklad_proekt.doc
mailto:dstoev@moew.government.bg
mailto:bbechev@moew.government.bg
mailto:valeriaangelova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/_.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/doklad_ZB.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/rechenie_MS_ZB.doc
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Предварителна програма. 
 

Линк: http://viaexpo.com/bg/pages/program 
 

   
 

Текст: Новият пакет от мерки за кръгова икономика - Генерална дирекция „Околна среда“, 
Европейска комисия, Белгия * 
Новите законодателни цели за сектора управление на отпадъци - Надин Де Грийф, генерален 
секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда 
Управление на отпадъците в Република България - Гюлер Алиева, Министерство на околната среда и 
водите, България 
Оползотворяването на строителните отпадъци в контекста на  повишаване на ресурсната 
ефективност в строителството - Румяна Захариева, Строителен факултет, УАСГ и Камара на 
инженерите в инвестиционното проектиране, България. 
Рециклирането на пластмасови отпадъци в съответствие с новите цели 
Технология за очистване на димни газове по сух способ - Ивайло Бецински, мениджър продажби за 
Източна Европа и Средния Изток, Солвей, България 
Разрушаване на сгради и рециклиране на строителни отпадъци 
Сесия в сътрудничество с Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в 
строителството, Белгия 
Как да превърнем отпадъците в ресурс в секторите храни и напитки, селско стопанство и 
дървообработване: 
Енергия от отпадъци с фокус върху новите решения на BDI за пивоварната индустрия – Хвойе 
Милошевич, BDI - BioEnergy International AG, Австрия 
Съвременно термично третиране на отпадъците - WtE технологията на фирма Martin - Щефен Шолц, 
Martin GmbH, Германия. 
Оползотворяване на дървесни отпадъци – Гюнтер Шверцлер, ProPellets, Австрия 
Биогаз индустрията като част от устойчивото земеделие – добри практики и бъдещи 
предизвикателства -Европейската асоциация за биогаз, Белгия 
Процесът на коферментация на хранителни отпадъци и такива от селскостопански ферми - Jørgen 
Fink, Xergi A/S, Denmark 
Българският опит:  реализирани добри практики в България -  Асоциация на производителите на 
безалкохолни напитки, Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти,  Браншова 
камара на дървообработващата и мебелната промишленост. 
 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Претърсват пунктовете за скрап в Пазарджик за бутилки с опасен газ 
 

.Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5250650 
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Текст: Полицията в Пазарджик претърсва основно фирмите и пунктовете за скрап след инцидента в сряда 
вечер, при който от бутилка с опасен газ бяха обгазени четиричленно семейство и екип пожарникари. В 
петък сутринта дори е била намерена подобна бутилка, но след внимателна проверка се е оказало, че тя 
е безопасна и няма нищо общо с първата, съобщи за "24часа" комисар Иван Панайотов, началник на 
областната противопожарна служба. Полицейските действия са по разпореждане на районната 
прокуратура в Пазарджик, която образува досъдебно производство по случая срещу неизвестен 
извършител, в рамките на което се извършва разследване за първоизточника на опасния газ. 
Експертизата дали това наистина е забранен в целия свят фреон все още не готова, уточни Панайотов. Той 
допълни, че намиращите се в пловдивската областна болница пожарникари, както и пострадалото 
семейство, са добре и най-вероятно ще бъдат изписани в събота. На работните си места са и десетте 
медицински специалисти от пазарджишката болница, които бяха неразположени, след като оказваха 
първа помощ, изследваха и преглеждаха обгазените в сряда вечерта. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Дряновци изхвърлят най-голямо количество битови отпадъци на глава от населението в 
България 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1546081 
 

   
 

Текст: Анализ на експерти от местната администрация в Дряново показва, че изхвърляните битови 
отпадъци са 302 кг. на глава от населението. Това поставя общината на челно място в страната. По този 
показател почти 100 кг. повече битови отпадъци изхвърлят живеещите в дряновско в сравнение с другите 
населени места. 
Според местната власт е важно: "всеки да разбере, че е необходимо собствено отношение и организация 
в изхвърлянето на сметта - кое може да се рециклира и кое може да се продаде". 
Проблемът е дискутиран по време на срещите на Мирослав Семов с жителите на малките населени 
места. Кметът предприе обиколка из общината, като обяви, че има намерение срещите с хората да станат 
традиционни. 
Досега такива срещи са се провели в селата Янтра, Скалско, Караиванца, Маноя, Косарка, Соколово, Зая, 
Ганчовец, Керека, Туркинча, Длъгня, Големи Българени, Славейково, Гостилица, Денчевци и Царева 
ливада. 
Идеята на ръководството на Общината е да се осигури прозрачност, публичност и информираност, 
запознаване на терен с проблемите и желанията на хората по места.  
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Най-често поставяните въпроси засягат предимно инфраструктурата, водоснабдяването и канализацията, 
уличното осветление. 
На повечето места е изказано желание по главните улици да бъдат поставени легнали полицаи, заради 
високите скорости, които се развиват по правите пътни участъци. 
Семов се ангажира, че натрупаните към момента сметища ще бъдат отстранени, но е категоричен, че 
служителите от администрацията ще бъдат безкомпромисни към нарушителите и ще налагат сериозни 
санкции. Той призова хората да не пълнят контейнерите с органични отпадъци, които са напълно 
разградими в природата. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: В Инсталацията за биологично третиране - "Хан Богров" 
Хиляди коледни дръвчета и зелени отпадъци се оползотворяват за компост 
 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100650255/kaledni-dravcheta-i-zeleni-otpadaci-se-opolzotvoravat-za-
kompost 
 

   
 

Текст: Около 5000 коледни дръвчета ще бъдат преработени в Инсталацията за биологично третиране - 
"Хан Богров", съобщиха от Столичната община за БТА. Фирмите, които отговарят за поддържането на 
чистотата на територията на Столичната община имат ангажимент да доставят на ИБТ - "Хан Богров" 
разделно събрани зелени отпадъци, включително и коледните дръвчета. Събирането на изхвърлените от 
столичани коледни дръвчета продължава. 
В момента те се намират на площадката за временно съхранение на зелени отпадъци в "Хан Богров" и 
предстои да бъдат преработени за производството на компост.  
Компостирането е един от най-подходящите и икономични методи  за третиране на биоразградимите 
отпадъци. Чрез него се предотвратява образуването на парникови газове в атмосферата. Това е процес, 
при който органичните вещества се разграждат и се превръщат в хумосоподобен материал, 
наречен  компост. При поставянето му в почвата, той добавя жизнено важни хранителни вещества и 
подпомага подобряването на структурата на почвата.  
Инсталацията за биологично третиране на площадка "Хан Богров" функционира от началото на 2014 г.  
Преработените зелени отпадъци в инсталацията през 2015 г. са били общо 9757 тона, от които е 
произведен общо 5529 тона компост. Пълният капацитет за компостиране е 24 000 тона на година.  
Една част от произведения през миналата година компост е употребен за насипване и подобряване на 
структурата на почви в парковете и градините на територията на Столичната община и в малки населени 
места около София. Друга част от компоста се използва в овощарството и земеделието за подхранване и 
подобряване на почви в Ямбол, Карнобат, Враца и др.  
Освен от парковете и градините в София, в инсталацията "Хан Богров" постъпват и зелени отпадъци, 
събрани от граждани. По инициатива на Столичния инспекторат през миналата година в крайградските 
райони на София бяха открити седем специално обособени места, в които граждани могат да изхвърлят 
зелени отпадъци /листа, клони, трева, храсти и др./. Само за няколко месеца от откриването им са 
събрани 42 тона зелени отпадъци, от които в инсталацията в "Хан Богров" е произведен около 26 тона 
компост. 
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Специалните места за събиране на зелени биоотпадъци  се намират в периферните столични райони, в 
които има предимно къщи с дворове и съответно повече растителност. В районите "Витоша", 
"Кремиковци" и "Панчарево" са разположени по две ограждения за клони, листа и трева. Обособена е и 
една площадка в район "Овча купел" в кв. "Горна баня". Жителите на район "Витоша" са най-активни в 
събирането на зелени отпадъци в специалните пунктове, посочват от Столичната община. 
 
 
 
Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: Община Шумен отделя 6.9 млн. лв. за чистота през 2016 г. 
 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/653232 
 

   
 

Текст: 6 970 877 лева е общата сума за 2016 година, която община Шумен ще разходва по дейностите 
събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата в град 
Шумен, кварталите „Дивдядово”, „Макак” и „Мътница” и 26-те села в общината. 
Това става ясно от докладна записка на кмета Любомир Христов, която ще бъде разгледана от Общинския 
съвет на предстоящото му в края на месеца заседание. 
В сумата от над 6 млн. лева са включени и 2 673 841,04 лева с ДДС за “Титан-БКС” до 23 юли тази година, 
когато изтича договорът на фирмата с общината. 
За догодина остава без изменение промил  „Битови отпадъци” за град Шумен и кварталите „Дивдядово”, 
„Макак” и „Мътница” в размер на 4,0 на хиляда върху данъчната оценка на юридическите лица и 
нежилищните имоти на физическите лица. Няма да има промяна и на таксата за жилищните имоти – 1.5 
на хиляда върху данъчната оценка. Такса смет няма да се събира от молитвените домове на територията 
на общината, които са освободени от това плащане съгласно Закона за местни данъци и такси. 
В план-сметката за чистота в общината за тази година са отделени 1 909 886 лева за сметосъбиране, 
сметоизвозване и сметопочистване, включително и зимно, след 23 юли, когато изтича договора на 
концесионера “Титан-БКС”. 
560 000 лева са заложени за събиране и извозване на битовите отпадъци от 26-те села на общината, 
500 000 лева за сепариране на смесените битови отпадъци. 130 000 лева са отделени през тази година за 
контрол по чистотата, който ще се осъществява от 15 човека след преструктуриране на дирекция 
“Инспекторат” в отдел по чистота. 
400 000 лева в план-сметка са заложени за дейности на общината по почистване на улични платна, алеи, 
площади паркове, както и за премахване на нерегламентирани сметища. 
В план-сметката фигурират също така и 720 000 лв. такса по Наредбата за  отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци, както и други 30 400 хил. лв. отчисления. 
В докладната записка е посочено, че план-сметката за чистота за 2016 година е изготвена и съобразно 
разходите и приходите през 2015 година. 
Според разчетите за предходната година са събрани общо 5 865 901 лева от такса “Битови отпадъци”. 
2 696 738 лв. са приходите от физически лица, 3 169 163 лв. от юридически лица, 2 307 лв. от санкции 
съгласно Закона за опазване на околната среда. 
Разходът през 2015 година по договора за концесия е бил в размер на 4 583 727,55 лева с ДДС. 
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В края на 2014 година след няколко заседания на Общинския съвет, на които не бе приета план-сметката 
за чистота на община Шумен за 2015 година, се стигна до решение да се разработи механизъм, по който 
да се прави тази план-сметка. 
След това съветниците гласуваха за 2015 година община Шумен да заложи 7 724 930 лв. за дейности по 
чистотата, като 3 819 760 лв. без ДДС бяха предвидени за концесионера „Титан БКС”. 
На предстоящата сесия на Общинския съвет ще бъде разгледана и още една докладна записка, свързана с 
чистотата на Шумен и дейностите по сметосъбиране и извозване на боклука. 
Докладната записка е от кмета на града Любомир Христов и в нея на вниманието на общинските 
съветници се предоставя обявената вече идея за създаване на Общинско предприятие, което да се грижи 
за събирането на боклука и за чистота на града. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Над 50 стари сметища в страната са вече закрити 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1545989 
 

   
 

Текст: 18 системи за управление на отпадъци, финансирани по ОП „Околна среда" , вече са изградени. 
Използван е целия наличен ресурс по европейския фонд. Това заяви в село Хаджидимитрово министъра 
на околната среда и водите Ивелина Василива. 
По думите й тези проекти допринасят за опазването на околната среда, за създаването по-добър стандарт 
на живот и икономически възможности за общините. „ Това е един проект, който е от особена важност, 
защото освен, че дълго бе забавян, процедури по обжалване и реалната строителна дейност започна в 
средата на годината, но общините успяха да се справят в изключително кратки срокове", каза 
министърът. 
За доизграждане остават няколко системи. В Разлог почти приключват строителните дейности, в Бяла, 
област Русе държавата е готова да подпомогне общината в изграждането на първата клетка на депото, 
регион Благоевград е с подготвен проект, Дупница приключва с подготовката проекта, информира още 
Иевлина Василева. 
През 2015 година са закрити над 50 стари сметища, от 37 са по проект, финансиран от ОП „Околна среда". 
Министър Василева присъства на официалната церемония по по откриване на новата Регионална система 
за управление на отпадъците в Ямбол. Новото депо е изградено по Проект „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза". Той бе изпълнен в пратньорство от 
общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа" и Стралджа, като община Ямбол бе водеща община по 
проекта. Новата регионална система ще обслужва 270 хиляди жители на петте общини. В рамките на 
проекта бе извършено също и закриване и рекултивация на старите сметища на общините Ямбол, 
Сливен, Нова Загора и Стралджа. 
Реализираният по ОП „Околна среда" проект бе на обща стойност 31 266 832 лева. 
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Източник: struma.com 
 

Заглавие: Съдът в Петрич глоби 1000 лв. ром от ул. ”Здравец” за пренос на скрап през ГКПП-Кулата 
 

Линк: http://www.struma.com/obshtestvo/sudut-v-petrich-globi-1000-lv-rom-ot-ul-zdravec_90567/ 
 

   
 

Текст: Районен съд Петрич глоби с 1000 лв. петрички ром, за пренос на скрап през граничния пункт 
Кулата. За това си нарушение на жалбоподателя М. М. е наложено наказателно постановление –глоба в 
размер на 1000лв. от РИОСВ Благоевград. Недоволен от решението на проверяващите органи, ромът 
обжалва глобата си пред РС Петрич. 
На 29.01.2016 година около 14.30 часа на входящото трасе на влизане в страната ни граничните полицаи 
спират за проверка лек автомобил с марка „Астра”. Колата е управлявана от Г. В. М, а до него седял 
жалбоподателят М. С. М. 
След извършен физически контрол, те установили в тайник под задната седалка и зад нея в краката на 
жалбоподателя увити в дрехи214кг. железни отпадъци/скрап/и 55кг. кабели с изолация. Намереното 
голямо количество скрап двамата петричани превозвали без придружаващ документ, с който да 
регламентират вноса в страната ни. Това се регламентира с протокол с приложение от регламент 1013 от 
2006 година. При тези обстоятелства съдът в Петрич потвърди наложената глоба от РИОСВ в размер на 
1000лв на рома. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Спипаха крадец на кабели от гъбозавода в Красен 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5250324 
 

   
 

Текст: Полицаи от участъка в село Иваново заловиха 57-годишен крадец на близо 200 м проводник за 
5000 лв. от гъбозавода в село Красен, съобщиха от ОДМВР в Русе. Н.Р. от крайдунавския град бил издирен 
след сигнал на фирмената управа. 
Апашът влязъл в неработещо хале на предприятието и демонтирал кабела от 4 външни табла. Случаят и 
престъпната дейност на Н.Р. се изясняват. 
Това не е първото посегателство на кабели в Русенско. Нелегални пласьори на черни и цветни метали 
периодично атакуват в извън населени места мрежата на телекомуникационни оператори. Крадците 
копаят посред бял ден дупки до 1 м дълбочина в полето край пътя и изтеглят насечените проводници с 
автомобили. Плячката се продава по изкупвателни пунктове. 
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