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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: С писмо от МОСВ Община град Добрич е уведомена за възможна финансова корекция във 
връзка със строежа на депото за битови отпадъци край село Стожер 
 

Линк: http://focus-news.net/news/2016/02/08/2191218/dobrich-s-pismo-ot-mosv-obshtina-grad-dobrich-e-
uvedomena-za-vazmozhna-finansova-korektsiya-vav-vrazka-sas-stroezha-na-depoto-za-bitovi-otpadatsi-kray-
selo-stozher.html 
 

 
 

Текст: С писмо от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) Община град Добрич е уведомена за 
възможна финансова корекция във връзка със строежа на депото за битови отпадъци край село Стожер. 
Това съобщи кметът на добруджанския град Йордан Йорданов, предаде кореспондентът на Радио 
„Фокус” – Варна. В писмото е заявено, че Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския 
съюз“ (ИА ОСЕС) има препоръка към Управляващия орган към МОСВ да бъде наложена финансова 
корекция от 25% във връзка с този проект. Йордан Йорданов уточни, че писмото не е акт за съставяне на 
финансова корекция. Ако такъв бъде съставен, Община град Добрич има готовност за обжалване. На този 
етап става дума за действия, които евентуално могат да бъдат предприети от Управляващия орган и 
министерството спрямо общината. Корекцията касае частта за строително-монтажните работи. Става 
дума за сума от 3,9 млн. лв. В министерството е получено и второ уведомление от ИА на ОСЕС за друга 
финансова корекция отново от 25%. Тук става дума за 180 000 лв. за дейността по строителен надзор. 
Кметът на Добрич Йордан Йорданов заяви, че във връзка с това писмо през миналата седмица е провел 
множество разговори както с представители на МОСВ, на Министерство на финансите, така и с областния 
управител на Добрич Детелина Николова. Кметът съобщи, че работните срещи и разговори по темата ще 
продължат и тази сряда в столицата, за да бъде изяснено какво е довело до налагане на такава 
финансова корекция, ще бъдат проведени разговори и за проекта за обновяване на водния цикъл на 
добруджанския град. „Мисля, че е в интерес не само на Добрич, но и на цялата област да работим 
съвместно за разрешаване на този проблем, тъй като това не е една малка сума, която може да бъде по 
някакъв начин пренебрегната. Този казус трябва да се реши възможно най-скоро, защото ни предстоят 
големи проекти, където ние ще имаме нужда от да го наречем този допълнителен буфер, това 
финансиране. Представете си една такава финансова корекция в момента от порядъка на 4 млн. 
неминуемо, не бих казал, че ни затруднява, но със сигурност поставя един червен флаг на общината“, 
каза Йордан Йорданов. Кметът на Добрич посочи в този контекст, че общината вече работи активно за 
изясняване на ситуацията, като целта е отмяна на финансовата корекция, защото сумата от 3,9 млн. лв. е 
огромна, а Община град Добрич предстои да депозира и да започне изпълнение на голям брой готови 
проекти. Кметът допълни, че ако бъде съставен акт, общината има готовност за обжалване. 
 
 
Източник: rousse.dir.bg 
 

Заглавие: Обявиха победителите в конкурса на РИОСВ 
 

Линк: http://rousse.dir.bg/news.php?id=21662298 
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Текст: РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за изработка на проект на пъзел, посветен на 
Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2016 г.  
В инспекцията постъпиха 106 творби на участници от учебни заведения от областите Русе, Разград, 
Силистра, София и Велико Търново. 
Традиционно многобройни бяха творбите, предоставени от школите по изобразително изкуство на 
Обединен детски комплекс от град Силистра. Конкурсът е предизвикал интерес у по малките участници, 
като в първа възрастова група се съревноваваха 67 проекта.  
Победител във възрастовата група от 6-12 години е Витан Василев, възпитаник на СОУПНЕ „Фридрих 
Шилер“ гр. Русе, във втората от 13-18 години Милица Драганова от ПМГ „Св. Климент Охридски“ гр. 
Силистра. Учениците от МГ „Баба Тонка“ са фаворите при колективните творби. 
РИОСВ-Русе присъжда Специална награда за разработка на цялостен проект на Николай Тодоров – ученик 
в СОУ „Отец Паисий“ гр. София. 
Предметните награди очакват победителите в Информационния център на инспекцията на адрес: гр. Русе 
7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе. За участниците в конкурса са предвидени грамоти, 
поощрителни награди и информационни материали. 
Екипът на РИОСВ-Русе със задоволство отбелязва задълбочената подготовка на участниците в конкурса и 
познаване на ролята на влажните зони за поддържане на природния баланс и биологичното им 
разнообразие.  
Списъкът на победителите е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе. 
  
 
Източник: novini.com 
 

Заглавие: Варненци изхвърлят по 367 кг боклук на година 
 

Линк: http://www.novini.com/367_517467 
 

 
 

Текст: Всеки варненец изхвърля средно по 367 кг боклук на година. За сравнение европейските ни 
съседи оставят след себе си по 520 кг, а средната цифра за България е 488 кг. Това става ясно от 
Програмата за управление на отпадъците на община Варна 2015-2020 г., чийто проект от петък е 
публикуван на страницата на община Варна и чака мнения и предложения на гражданите. Отпадъците в 
града леко са се увеличили в периода 2012-2014 г., но за сметка на това директно на сметището отиват 
едва 9,7% от всички генерирани битови отпадъци в общината, което е едно от най-ниските нива за 
страната, пише още в документа. 
Според авторите на програмата липсва ясна информация за количествата на строителните отпадъци, 
които обаче видимо се увеличават. Те отчитат, че има изоставане при осигуряването на площадки, на 

http://riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html
http://www.novini.com/367_517467
http://www.novini.bg/news/332724-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE-64-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0.html
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които домакинствата и фирмите да могат да оставят разделно събраните боклуци от ремонти. Затова 
парчетата бетон и мазилка се изхвърлят в контейнерите за смесени отпадъци или до тях, а изпълнителите 
на строителни работи често ги оставят на нерагламентирани места сред природата. Решението е в 
готовата вече инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъците от разрушаване на 
сгради и в клетката за депониране на строителни отпадъци, включително и от разрушаване, които са част 
от проекта "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региона Варна 
(Аксаково)". 
450 тона от сметта на варненци всеки ден поглъща заводът за боклук в село Езерово. Там в Инсталацията 
за механично и биологично третиране на фирма "Екоинвест Асетс" АД отпадъците минават през 
шредиране, сепариране, балиране, отделяне на металите. 248 тона от тях преминават на денонощие през 
система за оползотворяване на биоразградимите отпадъци чрез биологично третиране (тунели за 
затворен тип компостиране с форсирана аерация и допълнително овлажняване на материала). 
Остатъчната фракция от битовите отпадъци, преминали през предварително шредиране, сито, 
балистичен сепаратор, магнит и ръчно сортиране, заедно с производствени високотехнологични 
отпадъци (хартия, пластмаси, текстил) от няколко месеца отиват в новоизградената шредираща линия за 
производство на гориво от битови и производствени неопасни отпадъци (RTF) по технология на фирма 
Векоплан АГ-Германия. Инсталацията обработва по 224 т на денонощие, а полученото гориво се използва 
в циментовите заводи. 
С еврофинансиране вече е завършена първата клетка на регионалното депо за отпадъци. Тя е с площ 
52,715 дка, капацитет 577 хил. кв. м или 401 944 т отпадъци. В нея в следващите 5 г. ще се депонират 
битови и производствени неопасни отпадъци, включително остатъкът от третирането в завода за боклук в 
с. Езерово. 
По същия проект ще бъдат осигурени контейнери за разделно събиране на "зелените" отпадъци от 
паркове и градини, както и остатъците от продукцията, продавана на пазарите. С камиони те ще бъдат 
транспортирани към новата инсталация за компостиране на "зелени" отпадъци. 
Проектът осигурява и контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинството - 
луминисцентни лампи, батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно 
обурудване и др. Предстои изграждане на центрове за разделно събрани отпадъци от домакинствата - 
едрогабаритни, строителни и растителни. 
Община Варна има договори за оползотворяване на разделно събирани отпадъци - хартия, пластмаса, 
метал, стъкло от опаковки, с фирмите "Екопак България" АД и "Екоколект" АД. За излезли от употреба 
батерии и луминисцентни лампи има грижата "Елтехресурс" АД. На същата фирма могат да се предадат 
безплатно, но след заявка, излезли от употреба елтехнически и електронни отпадъци, батерии и 
акумулатори. 
Няколко фирми оползотворяват отпадъците от стари МПС, предстои подписването на договор с "Трансинс 
авторециклиращ консорциум" АД за третиране на излезли от употреба гуми. 
От програмата става ясно още, че Община Варна реализира постъпления от такса смет на 1 жител малко 
над средните за страната, но по-ниски от средното за най-големите общини в България - с население над 
100 хил. жители). Разходите за управление на отпадъците на 
1 тон също са над средните за страната стойности, макар и съпоставими с тези на най-големите общини. 
Мерки за намаляване на боклуците са набелязани в отделна програма, също приложена за обсъждане на 
сайта на общината. В нея освен разяснителна камания сред гражданите и бизнеса (за по-малко отпадъци 
в производството и екоопаковки), се предвижда намаляване наколичеството отпадъчна хартия, 
образувано от рекламните материали (в т.ч. и безплатните вестници). Това трябва да стане чрез поставяне 
на стикери "против нежелана поща" на разположение на всеки, който желае да участва, и чрез 
споразумения между пощенските служби и местната власт за зачитане на отказ на домакинствата, 
поставили стикер на пощенските кутии, от получаване на рекламни материали. В Брюксел, дават пример 
авторите на програмата, 27% използват стикера. Тези мерки са свързани и с по-малко разходи за самите 
разпространители и рекламодатели, тъй като се избягва отпечатването и разпостранението на материали 
до лица, които не желаят да ги използват и четат. Като начало стикерът ше бъде въведен в пилотен район. 
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Общината ще преговаря и с търговци относно стоките с изтекъл срок на годност или за продажба на стоки 
в насипно състояние с цел избягване на отпадъци от опаковки. От доставчиците на вода, ток, 
топлофикация, телефон и други услуги градската управа ще поиска да работят с електронни фактури на 
желаещите клиенти с цел спестяване на хартия и на разходи и горива за доставка. 
Публикуваният документ припомня, че Община Варна има ангажимент за поетапно достигане на нива за 
рециклиране на битовите отпадъци: 
до 1.01. 2016 - най-малко 25% от общото им тегло 
до 1.01. 2018 - най-малко 40% от общото им тегло 
до 1.01. 2020 - най-малко 50% от общото им тегло 
Проектът на Програмата за управление на отпадъците на Община Варна 2015-2020 г. ще бъде достъпен на 
интернет страницата на Община Варна до 5 март, както и в стая 411 от 9.30ч. до 11.30ч. и от 14.30ч. до 
16.30ч. всеки работен ден. Аргументирани предложения и становища могат да бъдат депозирани в 
указания срок в деловодството на Община Варна, до Дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Факт е нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_146854.html 
 

    
Текст: Факт е нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла. Тя бе 
гласувана от ОбС - Бяла и влезе в сила този месец. С Решение № 102 по протокол № 7/29.07.2004 г. на 
Общински съвет- Бяла е приета Наредбата за управление на дейностите по изхвърляне, събиране, 
складиране, превозване, преработване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и 
опасни отпадъци на територията на Oбщина Бяла, област Русе, с която се регламентират 
екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, решения, 
действия и дейности свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези 
дейности. Същата е била приета на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ. 
бр.86 от 30 Септември 2003г. и отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
управление на отпадъците - ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.). 
През 2012 г. Народното събрание приема нов Закон за управление на отпадъците, който е в сила от 
13.07.2012 г. Съгласно § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на 
отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., В сила от 13.07.2012 г.) приетите от общинските съвети 
наредби по чл. 19 от отменения Закон за управление на отпадъците запазват своето действие до 
приемане на наредбите по чл. 22, но не по-късно от две години от влизането в сила на закона. 
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла има за цел да регламентира 
екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Бяла, обл. Русе, чрез 
регламентиране на права, задължения, мерки и дейности, за предотвратяване или намаляване на ефекта 
от образуване и натрупване на отпадъци и вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната 
среда, както и правата и задълженията на местната власт, физическите и юридическите лица по 
отношение изхвърлянето, събирането, включително и разделното, транспортирането, съхраняването и 
третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности. 

http://www.ruseinfo.net/news_146854.html
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Във връзка с гореописаното се разработи един местен нормативен акт, който е съобразен с промените, 
настъпили в действащото законодателство по околната среда и управление на отпадъците и предвид на 
това, че промените са многобройни и важни е необходимо да бъде отменена действащата наредба и да 
бъде приета нова такава. Именно за това в §3 на Наредба за управление на отпадъците на територията на 
Община Бяла, област Русе е записано, че с влизане в сила на настоящата Наредба се отменя Наредба за 
управление на дейностите по изхвърляне, събиране, складиране, превозване, преработване, 
оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и опасни отпадъци на територията на община 
Бяла, област Русе приета с Решение № 102 по протокол №7/29.07.2004 год., изм. и доп. с Решение №142 
по протокол № 10/30.09.2010 г. на ОбС-Бяла. 
Освен това в Наредба за управление на дейностите по изхвърляне, събиране, складиране, превозване, 
преработване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и опасни отпадъци на 
територията на Oбщина Бяла, област Русе, приета с Решение № 102 по протокол № 7/29.07.2004 г. на 
Общински съвет- Бяла, има доста текстове, които са в противоречие с действащото законодателство, като 
целите на новата уредба са да се преодолее това противоречие и да се уредят и неуредени от старата 
наредба отношения. 
Финансови средства за прилагането на наредбата не са необходими. Резултатите, които се очакват от 
прилагането на Наредбата, се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата. С 
прилагането на Наредбата се цели постигане на йерархията за управление на отпадъците, а именно 
предотвратяване на образуването им, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго 
оползотворяване и обезвреждане, създаване на бази данни за количествата разделно събрани и 
предадени за последващо третиране на отпадъци от територията на общината с цел постигане на целите 
за разделно събиране, рециклиране и отклоняване на биоразградими отпадъци от депата. 
Предлаганият проект на Наредбата не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското 
законодателство. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Франция забрани на супермаркетите да изхвърлят храна! 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/64734 
 

 
 

Текст: В опит да се справи с проблемите на хранителните отпадъци и бедността, Франция прие нов закон, 
който изисква от супермаркетите да даряват непродадената храна за благотворителност или да я 
раздават за храна за животни. В противен случай те ще са изправени пред санкции във вид на глоби до 75 
000 евро и две години затвор. Законът, който беше приет единодушно тази седмица от френския сенат, е 
част от по-голяма кампания, която цели да намали наполовина всичките 7,1 милиона тона храна, които се 
похабяват в страната всяка година. Някои от тях биват умишлено унищожавани от търговците на дребно, 
за да се предотврати ровенето по бунищата от клошари. 
Съгласно новия закон, супермаркетите с площ над 400 кв. м. ще трябва да подпишат договори с 
благотворителни организации за даряване на остатъчната храна. В противен случай ще подлежат на 
тежки санкции. Допълнително ще им бъде забранено и да унищожават умишлено храната при 
наближаването на датите, маркирани в сроковете за годност. Последната мярка се наложи заради 

http://www.greentech.bg/archives/64734
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практиката търговците да заливат с белина непродадените храни, така че да предотвратят отделянето им 
от боклука – от бездомници и бедняци, които сбират изхвърлена храна от бунищата. 
Наред с това законът има за цел и да образова потребителите. За целта правителството ще създаде 
образователни програми в училищата и бизнеса, говорещи за хранителните отпадъци, тяхната стойност и 
начините да се намалят. 
Около 7,1 милиона тона храна се изхвърлят във Франция всяка година, според данни, публикувани от The 
Guardian. Над половината бива пратена в кошчето от крайните потребители. 
 
 
Източник: inews.bg 
 

Заглавие: Британец продава на китайците буркани с чист въздух 
Жители на обгазените Шанхай и Пекин броят по 80 паунда за няколко глътки свежо вдишване 
 

Линк: http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-
%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_l.a_c.460_i.498452.html 
 

 
 

Текст: Във Великобритания местен фермер предлага свеж въздух в буркан за заможни китайски 
купувачи, съобщават британските медии. Въздух от планинските върхове на Острова можете да закупите 
за 116 долара буркана (80 паунда). 
Според бизнесмена предложението му буди особен интерес сред богатите жителите на Пекин и Шанхай, 
където богатият елит е готов да плати солидна сума само за няколко глътки свеж въздух. 
"С покупката на буркан с въздух, правите истинска инвестиция, тъй като цената му ще се покачва все 
повече", отбелязва в презентацията си находчивият предприемач. 
За 27-годишният британски предприемач Лео де Уотс изразът "тези пари ми паднаха от небето" се 
превърнаха в реалност и му докараха бърза печалба от 23 000 паунда, съобщава сайтът rt.com. 
Компанията на Уотс се казва AETHAER. Тя предлага чист въздух, събран в метални буркани от по 580 
милилитра. "Продукцията" се събира в английските графства Дорсет, Йоркшир, Съмърсет и Уилтшър. 
Фирмата обаче вече се радвала и на клиенти в Уелс. 
Уотс споделя, че всички негови клиенти са заможни хора и купуват продукцията на компанията му за 
подарък на свои близки или за свои собствени нужди. 
Бързо разрастващата се икономика на Китай причинява сериозни вреди на природата. Според 
правителството 70% от реките в страната са замърсени. Пекин се изправя пред сериозен натиск от страна 
на международната общност за по-сериозен контрол върху замърсяването. 
Захранваните с въглища индустрии и системи за отопление са сред основните причинители на смог, който 
допълнително се влошава от метеорологичните условия и географията на Пекин. На юг и изток столицата 
има индустриални зони, които създават замърсяване. На север и запад градът е обграден от планини, 
които задържат вредните частици. 
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Източник: infopleven.com 
 

Заглавие: Сигнал за нерегламентирани сметища в Славяново получиха на „зеления телефон“ 
 

Линк: http://infopleven.com/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2/ 
 

 
 

Текст: На „зеления телефон“ в РИОСВ – Плевен е получен сигнал през месец януари за наличие на голямо 
нерегламентирано струпване на отпадъци преди влизане в град Славяново откъм село Коиловци. В 
самото населено място също има няколко по-малки струпвания на отпадъци. 
Сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност до Община Плевен. 
 
 
Източник: www.novini.bg 
 

Заглавие: Крадец сви 15 кг метални детайли 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/334357-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-
%D1%81%D0%B2%D0%B8-15-%D0%BA%D0%B3-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8.html 
 

 
 

Текст: За периода 27.01/05.02.2016 г. неизвестно лице е извършило кражба на около 15 кг различни по 
вид метални детайли и външен панел на климатик, съобщават от полицията. 
Вещите били оставени на етажна площадка в жилищна сграда на бул. "Могильов" в Габрово. За 
извършител на престъплението е уличен 23-годишен мъж. 
В хода на работата по случая е установено, че през декември м.г. мъжът откраднал метална мрежа от 
оградата на частен имот на ул. "Македония" в Габрово. Задържан е за срок до 24 часа. Част от вещите са 
намерени и иззети. Работата по случаите продължава, заведени са преписки. 
 
 
 

http://infopleven.com/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2/
http://infopleven.com/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2/
http://infopleven.com/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2/
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