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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева и омбудсманът Манолова се срещнаха с недоволни рибари от шуменско 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4088 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна днес с националния 
омбудсман Мая Манолова и притежатели на малки лодки от шуменска област, за да обсъдят проблема 
им със забранения риболов в язовир „Тича“. 
Общественият защитник се зае с разрешаване на проблема им, произтекъл от забраната за риболов с 
лодки с двигатели с вътрешно горене в язовира, както и на къмпингуването около водоема. Забраната 
следва от заповед на министър Василева от 22 декември 2015 г., с която по проект на ВиК Шумен се 
определя санитарно-охранителната зона на язовир „Тича“. Той е предмет на особена грижа, тъй като се 
използва за питейно водоснабдяване на Шумен и Търговище. По предложение на ВиК оператора в 
Шумен, акваторията на целия язовир е в т.нар. зона 2 – поставена под силен контрол. 
„Нашата основна грижа е да се осигури качествена питейна вода за населението“, каза министър 
Василева. И отбеляза, че срещу проекта на заповедта в периода на съгласуване не са възразили местните 
власти или граждани. 
Ивелина Василева посъветва недоволните рибари да се обърнат към ВиК оператора, който може да 
изпрати в МОСВ мотивирано предложение за промяна на проекта за санитарно-охранителна зона в 
язовир „Тича“, на базата на което да бъде променена заповедта на министъра. 
Мая Манолова обеща на рибарите при необходимост да им съдейства за среща с местните власти. 
  
 
 
Източник: frognews.bg 
 

Заглавие: Утре в „Шератон“ МОСВ и Зелените разпределят нови 100 милиона лева от Европа 
 

Линк: https://frognews.bg/news_107581/Utre-v-SHeraton-MOSV-i-Zelenite-razpredeliat-novi-100-miliona-
leva-ot-Evropa/ 
 

 
 

Текст: Утре в столичния хотел „Шератон“, от 10:00 часа, се очаква Министерството на околната среда и 
водите, със участието на зелени неправителствени организации, да разпредели нови 100 милиона лева от 
европейските фондове. Парите са за разширяване на зоните на Натура 2000 - забранени за човешка 
дейност, за биоразнообразие, за информационни кампании и публични дискусии. 
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Разпределението ще стане по време на заседанието на Оперативна програма „Околна среда“ за 
програмния период 2014-2020 година. Тези 100 милиона лева са само за 2016 година.  
Едната половина от парите ще се харчат от Дирекция „Защита на природата“ в МОСВ, а другата половина, 
около 50 милиона лева, от неправителствените организации от коалиция „За да остане природа в 
България“.  
Предложенията на МОСВ за разпределяне на европарите за биоразнообразие не са придружени от 
доклад с основателни мотиви, няма цитирани проучвания, данни и източници, от които да се убедим в 
целесъобразността, законосъобразността и полезността на изразходване на средствата, 
Така например, за подобряване на зоните на Натура 2000 се отпускат 34 милиона лева. Никой не 
гарантира, че МОСВ няма отново да даде всичките средства на частното сдружение Българско дружество 
за защита на птиците, както е правено винаги досега.   
Само за информационни кампании и публични дискусии по Натура 2000 ще бъдат отпуснати 4.5 милиона 
лева.  
За бизнеса, общините и местните граждански сдружения МОСВ няма да даде и един лев за опазване на 
биоразнообразието, както се случи в предходния период.  
За подобряване на видовете флора и фауна са определени 38 млн. лв., предназначени за 
неправителствени сдружения и общини. Но критериите са заложени така, че могат да се включат само 
организации, които досега са участвали в европрограми и имат натрупан оборот -  тоест зелените НПО-та. 
Очаква се МОСВ да одобри отново проектите и предложенията на традиционните бенефициенти от „За 
да остане природа в България”, „Зелени Балкани”, „Блулинк”. Още от предходния програмен период тези 
едни и същи НПО усвояват евросредства за картиране, създаване на планове за управление, управляват 
планове за защита на биоразнообразието,  осъществяват контрол и отчитат  изпълнение.  
Съмнения има и при разпределение на нови 19 милиона лева, предвидени за  местообитания в зоните от 
„Натура 2000“. 
Критериите, по които ще се получават средствата, са опорочени още при самото им изработване. Приети 
са условия, на които отговарят единствено организации от Коалицията „За да остане природа в България“, 
които в последното десетилетие са усвоили над 250 милиона лева само по програма „Биоразнообразие“. 
Отново чиновниците от МОСВ ще дадат огромните суми на едни и същи организации.  
В същото време в Административния съд има висящо дело срещу начина за избор на бенефициенти и 
липса на екологична оценка на цялата ОП „Околна среда“. Настояваме до произнасянето на магистратите 
и един лев да не бъде разпределен. Ако това се случи, ще искаме намесата на компетентните органи в 
лицето на Върховната административна прокуратура. 
 
  
 
Източник: plovdivglas.bg 
 

Заглавие: Общината тегли нов заем, този път за екозавода в Шишманци 
 

Линк: http://www.plovdivglas.bg/117431/obshinata-tegli-nov-zaem-tozi-pt-za-ekozavoda-v-
shishmanci.html 
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Текст: С 36 гласа „за“ и по 5 „против“ и „въздържал се“ общинския съвет позволи на община Пловдив да 
изтегли нов заем от 4 млн. лева, които да бъдат използвани за изграждане на допълнителна клетка за 
депониране на отпадъци в екозавода в Шишманци. 
Цената на новото съорежениещее около13 млн. лева, като държавата вече е отпуснала 4 млн., а други 3 
ще бъдат добавени от отчисленията, които община Пловдив прави към РИОСВ. 
Според договора за строеж на Екозавода, подписан по времето на кмета Иван Чомаков, община Пловдив 
трябва да построи общо 6 клетки за депониране на отпадъци. 
  
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Еколози разпределят 25 бона от глоби на общините 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/67523/ekolozi-razpredeliat-25-bona-ot-globi-na-obshtinite 
 

 
 

Текст: РИОСВ – Монтана разпредели между общините над 25 000 лв. Парите са събрани от наложени 
през 2015 г. санкции на обекти. Всяка община ще получи сума, равна на глобата, платена от наказаната 
фирма, която развива дейност на нейната територия. 
През миналата година екоинспекцията в Монтана е наложила санкции в размер на 31 273 лв. От тях на 
местните управи са преведени 25 126 лв. Екоинспекторите са издали 25 наказателни постановления на 
обща стойност 32 100 лв. Наложените на три юридически лица имуществени санкции са за общо 22 000 
лв. Наказателните постановления са издадени за нарушаване разпоредбите на закона за опазване на 
околната среда.  
 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Ченгета погнаха търговците на горива и метали 
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/chengeta-pognaha-targovtsite-na-goriva-i-metali/ 
 

 
 

Текст: Униформени погнаха търговците на горива и метали във врачанското село Софрониево, съобщиха 
от областната дирекция на МВР.  
Провелата се вчера акция е била по линия на престъпления свързани с нерегламентирана продажба и 
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съхранение на горива. Служителите на реда с следели и за търговия с черни и цветни метали. Няма 
констатирани нарушения. 
 
 
 
Източник: nbox.bg 
 

Заглавие: До 600 лева, ако продадеш старата кола на скрап 
 

Линк: http://nbox.bg/bulgaria/item/21759-do-600-leva-ako-prodadesh-starata-kola-na-skrap.html 
 

 
 

Текст: Най-много изоставени автомобили има в кварталите „Младост“, „Люлин“ и „Изгрев“, казват от 
Столична община 
Над 600 стари коли, които са излезли от движение и изоставени от собствениците си, ръждясват по 
столичните улици. Това показват данни на Столична община, според които в момента на 455 трошки има 
разлепени предупредителни стикери, а поне още 200 не са забелязани от районните инспектори. 
За излезли от употреба коли се смятат такива със стари номера или без такива, както и без обновявана в 
последните две години гражданска отговорност. 
Според служителите на кметствата, отговарящи за премахване на старите автомобили, собствениците на 
стари возила спокойно могат да ги продадат за скрап и да изкарат пари от тях, но най-често не 
предприемат нищо по въпроса. Проверка на Nbox показа, че една трошка може да бъде продадена за 
вторични суровини на цена до 600 лева в зависимост от състоянието й и дали частите й са използваеми. 
Фирми за извозване на скрап в София дават примерни оферти за Лада, излязла от употреба, около 550 
лева. За Форд Експорт от 80-те години пък собственикът му може да получи около 450 лева, а срещу Голф 
3 от началото на 90-те – 500 лева. Тези суми са приблизителни, а точната оферта се изготвя след оглед на 
съответното возило от служители на избраната фирма. 
Според данни на Столична община най-много стари коли се изоставят в кварталите „Младост“, „Люлин“, 
„Изгрев“ и „Красна поляна“. Возилата ръждясват, паркирани на междублокови пространства, където 
остават незабелязани между останалите автомобили. 
За последните 5 години от улиците на София били премахнати над 7000 излезли от употреба моторни 
превозни средства. Преди да се случи това на предните стъкла на всички тези коли е бил разлепен 
предупредителен стикер, издаван със заповед на сформирани от районните кметове тричленни екипи, в 
които влизат по един представител на администрацията, полицията и инспектората. 
С тези стикери се съобщава, че съответното МПС ще бъде принудително вдигнато, ако до три месеца не 
бъде преместено. Мярката е трогнала собствениците на 5935 излезли от употреба коли, които са ги 
махнали доброволно, а други 133 са превели возилата си на годишен технически преглед, което ги връща 
в изправност. 
Останалите 557 автомобили обаче трябвало да бъдат вдигнати от органите на кметствата. Непотърсените 
трошки се возят на наказателни площадки, където чакат още 14 дни собствениците им да ги потърсят. Ако 
си ги поискат, те ще трябва да заплатят 60 лв. за репатрирането и по 16 лв. на ден за престоя им на 
паркинга. Ако не се появят, колата се предава за скрап, а парите отиват по сметката на кметството. 
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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Велико Търново: Мобилен пункт за опасни битови отпадъци организират в общината 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/02/26/2200400/veliko-tarnovo-mobilen-punkt-za-opasni-
bitovi-otpadatsi-organizirat-v-obshtinata.html 
 

 
 

Текст: Община Велико Търново, съвместно с няколко фирми, организира мобилни събирателни пунктове 
за опасни отпадъци от бита. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Гражданите могат да предават 
лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и ампули; живак, лакове и бояджийски 
материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; негодни препарати за 
растителна защита; излезли от употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване. Днес-26 февруари (петък) гражданите могат да предават опасни отпадъци пред 
МОЛ – Велико Търново/Паркинга на ул.”Симеон Велики”/.  
Системата за събиране на опасни битови отпадъци е отличена като „Зелена иновация” за 2014г. 
Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в 
изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване 
на устойчивото развитие. 
 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Проектът за изгаряне на RDF отпадъци в ТЕЦ София трябва да бъде преработен  
Това се налага заради изисканията за пожарна безопасност и предписания на РИОСВ 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/proektyt-za-izgariane-na-rdf-otpadyci-v-tec-
sofiia-triabva-da-byde-preraboten-212079/ 
 

 
 

Текст: Проектът за изгаряне на RDF отпадъци на площадката на ТЕЦ "София"  ТЕЦ "София" трябва да бъде 
преработен. Това става ясно от обявена обществена поръчка от Столична община, като процедурата е 
договаряне без обявление. 
От 2015 г. София има модерен завод за преработка на битовите отпадъци, като част от боклука се 
превръща във така нареченото RDF гориво. Идеята е то да бъде изгаряно от „Топлофикация София“ и така 
макар и с малко да се намали необходимия за дружеството природен газ. 
В публикуваното на 24 февруари обявление общината припомня, че с финансовата помощ на ЕС София 
реализира проект за управление на отпадъците. На различни етапи са изградени  изградена инсталация 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/zavodyt-za-bitovite-otpadyci-na-sofiia-zaraboti-sled-10-godishna-saga-202336/
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за компостиране и производство на енергия от биогаз  в с. Долни Богров, както и   изградена инсталация 
за механично и биологично третиране в с. Яна (заводът за боклук).  
Предстои изпълнение на последния заключителен трети етап - изграждане на инсталация за 
комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък. 
През март 2013 г. е сключен договор за проектиране с изпълнител Ramboll A/S, Дания и подизпълнител 
„Екопро Консулт“ ЕООД. Изготвен е идеен проект за инсталацията. 
Година след това законодателството, което засяга  одобряването инвестиционния проект, е променено, 
например са изменени  изискванията за пожарна безопасност при проектиране на парни котли. 
Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ през 2015 г. отказва разрешение на 
проекта поради несъответствие с правилата. 
На 28 август 2015 г. РИОСВ София издава решение по  ОВОС на инвестиционното предложение, но 
предписва допълнителни изисквания към фаза проектиране, които следва да бъдат съобразени. 
Затова общината иска  преработка от автора на проекта.  
До изграждането на инсталация в столичната топлофикация RDF ще се изгаря в циментовите заводи 
на „Златна Панега цимент“, „Девня цимент“ и „Холсим България“. 
 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Ровенето в кофите няма да се глобява 
 

Линк:http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/02/26/2712214_roveneto_v_kofite_niama
_da_se_globiava/ 
 

 
 

Текст: Глоба от 300 до 1000 лева грози всеки, който унищожава контейнерите за отпадъци. Няма да 
бъдат санкционирани клошарите, които изваждат и взимат пластмасови и хартиените отпадъци от тях, 
каквито бяха първоначалните намерения на експертите от Министерството на екологията в 
началото на тази година. 
След негативната обществена реакция януари, предложенията им за поправки в Закона за управление на 
отпадъците в момента се редактират именно като се прави ясно разграничение между "вандалските 
прояви" на палене, чупене и унищожаване и на цветни, и на сиви кофи от една страна и на случаите, в 
които социално слаби хора изкарват своето препитание като вадят съдържанието от всички видове кофи 
и обичайно ги предават на вторични суровини срещу заплащане. 
За редакцията на изменения съобщи министър Ивелина Василева по време на дискусия за кръговата 
икономика във вторник в отговор на питане защо клошарите ще се глобяват вместо да се интегрират в 
системата за разделно събиране на отпадъците. Пред журналисти тя обясни, че това се прави, за да не се 
получават разнопосочни тълкувания и притеснения сред хората. 
Първоначалният вариант на законопроекта на МОСВ беше публикуван за обществено обсъждане през 
януари 2016 г. 
Контролът на вандалските прояви ще продължи да се осъществява от екоинспектори по общините. Дали 
да има по-засилен контрол се решава на общинско ниво, с решение на местните власти, но ще се разчита 
и на сигнали от гражданите, обясни още екоминистърът. Нашата цел е да дисциплинираме гражданите с 
тези промени, обясни министърът 

http://www.dnevnik.bg/zelen/resursi/2016/01/06/2680776_globi_do_1000_lv_za_kloshari_gotviat_ot/
http://www.dnevnik.bg/zelen/resursi/2016/01/06/2680776_globi_do_1000_lv_za_kloshari_gotviat_ot/
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Интегрирането на клошарите в системата за разделно събиране на отпадъците, по думите на Всилева, 
касае създаването на нови работни места като цялостна управленска политика. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Нови 4 милиона лева за Завода за отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/plovdiv/post/100662765/novi-4-miliona-leva-za-zavoda-za-otpadaci 
 

 
 

Текст: Увеличение на кредитния лимит на Пловдив за 2016 година с 4 милиона лева прие с 36 гласа „За”, 
5 „Против” и 5 „Въздържал се” на сесията си Общинският съвет. Така администрацията може да увеличи 
дълга с нови 5 милиона, а не 1, както бе заложено в бюджета. Парите ще са за изграждането на втората 
клетка на Завода за преработка на отпадъщи в Шишманци. 
Против разглеждането на предложението на администрацията се обяви Слави Георгиев от Патриотичния 
фронт, защото точката бе внесена извънредно в дневния ред. Това е неуважение към нас като съветници, 
каза Георгиев. Кметът Иван Тотев отговори, че въпросът е важен за града, за това е внесен спешно без да 
мине през комисиите на Общинския съвет. Стремим се извънредните точки да са минимално на 
заседанията на местния парламент, посочи Тотев. 
Община Пловдив да кандидатства по ОП „Околна среда“ за финансиране на първия етап от Водния 
цикъл, като осигури съфинансиране от местната хазна от 8 876 000 лева, приеха единодушно още 
съветниците. 
Те дадоха и допълнителни 320 000 лева за монтиране на камери на входовете на града, тъй като МВР не 
може да финансира видеонаблюдението. 
 
 
 
Източник: m.tribali.info 
 

Заглавие: Спипаха трима крадци на кабел в крачка 
 

 Линк: http://m.tribali.info/bg/spipaha-trima-kradtsi-na-kabel-v-krachka/ 
 

 
 

Текст: Вчера при извършен полицейски обход на около 100 метра от разклона за село Толовица във 
Видинско служителите на реда пресекли опит за кражба на кабели. Униформените хванали в крачка 
трима жители на Белоградчик – П.И. /37 г./, Ц.З. /28 г./ и 16-годишно момче, в момент на изкопаване на 
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обвивка от съобщителен кабел, собственост на телекомуникационна компания. Иззети са три парчета 
обвивка с обща дължина 18 метра. По случая е образувана преписка. 
 
 
 
Източник: kanal6.bg 
 

Заглавие: Задържани са двама мъже за кражба на телефонен кабел 
 

Линк: http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16533-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-
%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB 
 

 
 

Текст: Служители на участък “Надежда” са задържали двама мъже за кражба на телефонен кабел. 
Престъплението е извършено на 17 февруари, когато криминално проявените Р.М.(38г.) и Г.К.(16г.) 
проникват във фирма в индустриалната зона на град Сливен и от покрива на производствено хале 
извършват кражба на 100 м. телефонен кабел. Нанесената щетата е за около 600 лева. Двамата са 
направили пълни самопризнание и са предали откраднатия кабел. Работата по досъдебното 
производство продължава.    
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Пловдив: Районната прокуратура внесе искане в съда за задържане на две лица за кражба на 
кабел от жп инфраструктурата, с което създали опасност от влаков инцидент  
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/02/26/2200507/plovdiv-rayonnata-prokuratura-vnese-
iskane-v-sada-za-zadarzhane-na-dve-litsa-za-krazhba-na-kabel-ot-zhp-infrastrukturata-s-koeto-sazdali-
opasnost-ot-vlakov-intsident.html 
 

 
 

Текст: Днес, 26 февруари 2016 г., Районна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка 
за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Васил Георгиев, на 30 г., и Янко Стоянов, на 44 г., 
двамата от гр. Стамболийски, привлечени като обвиняеми за кражба при опасен рецидив и за 

http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16533-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB
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премахване на знак, предназначен за обезпечаване на сигурността на движените по железопътния 
транспорт – престъпления по чл. 196 ал. 1 точка 2 във връзка с чл. 195 ал. 1 точка 4 и точка 5 във връзка с 
чл. 29 и по чл. 344 ал. 1 във връзка с чл. 20 ал 2 от Наказателния кодекс. Това съобщиха от Апелативната 
прокуратура в Пловдив. 
На 22 февруари 2016 г. в района на жп линиите край гара Стамболийски, двамата извършили кражба на 
18,8 метра сигнален кабел, предназначен за обезпечаване на сигурността на жп транспорта. Установено е, 
че чрез посочения кабел се захранвали сигналите, разрешаващи влизането и спирането на влаковете в 
гара Стамболийски. По този начин обвиняемите Георгиев и Стоянов създали опасност от едновременно 
навлизане на два срещуположно движещи се влакове в района на гарата и настъпване на сблъсък между 
тях или дерайлиране. Така изложили на опасност живота на пътуващите, както и имуществото в БДЖ. 
Двамата са осъждани многократно за кражби. 
Районен съд-Пловдив ще заседава днес от 10,30 часа в зала № 6. 
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