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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ще се подготвя специализирана карта и регистър на съоръженията в ски-зона Банско 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4104 
 

 
 

Текст: Работна група от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството и представител на неправителствения сектор ще изготви задание за 
изработване на специализирана карта и регистър на съоръженията в ски-зона Банско. За целта 
концесионерът „Юлен“ АД ще бъде задължен да предостави цялата документация, свързана със 
съоръженията. 
Пълен запис от срещата за Банско, организирана днес от министър Ивелина Василева можете да 
гледате на: 
https://www.youtube.com/watch?v=iwgIOcBN_oc&feature=youtu.be 
 
 
Източник: yambolnews.net 
 

Заглавие: Сдружение ДЕН получи информация от МОСВ след двегодишна съдебна сага 
Старото сметище в Ямбол е трябвало да бъде закрито преди България да бъде осъдена за 
нарушение на европейска директива 
 

Линк: http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/19412-
%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-
%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0 
 

 
 

Текст: През януари, след двегодишна съдебна сага, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) 
предостави на Сдружение „Движение с екологична насоченост“ („ДЕН“) от Ямбол информация, свързана 
с преустановяване на експлоатацията на нерегламентираното общинско депо за отпадъци, както и 
кореспонденция между министерството и Европейската комисия (ЕК) по Петиция № 1353/2011[1] на 2614 
жители на Ямбол и селата Дражево и Хаджидимитрово, касаеща нерегламентираното сметище на 
Община Ямбол и проекта за изграждане на регионално депо. 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4104
https://www.youtube.com/watch?v=iwgIOcBN_oc&feature=youtu.be
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Историята започва през 2012, когато ЕК открива процедура срещу България за нарушения на чл. 258 от 
Договора за функциониране на ЕС във връзка с експлоатацията на 124 нерегламентирани сметища, в това 
число и нерегламентираното депо за отпадъци в Ямбол. Информацията за това е огласена чрез сайта на 
Комисията и чрез отговори на ЕК до организации, подали сигнали за нарушения, в това число и 
Сдружение „ДЕН”. Неизпълнението на поетите от България ангажименти за закриването на тези сметища 
до 16 юли 2009, съгласно Директивата за депониране на отпадъци, водят до съдебна процедура и 
сериозни санкции срещу държавата ни. 
Във връзка с тези събития, през август 2013 Сдружение „ДЕН“ подава заявление до министъра на 
околната среда и водите, с което иска да получи достъп до следната информация: 
-      писмо от МОСВ до ЕК, в което се посочва датата на преустановяване на експлоатацията на 
нерегламентираното общинско депо; 
-      становища и отговори от МОСВ до ЕК по петицията на жители на Ямбол и селата Дражево и 
Хаджидимитрово, касаеща нерегламентираното сметище на общината и проекта за Регионално депо. 
С решение от септември 2013 министърът на околната среда и водите уведомява заявителя, че по реда на 
Регламент 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията, може да бъде подадено заявление за достъп директно до ЕК. Според министъра не 
съществува правна възможност МОСВ да препрати заявлението до ЕК, тъй като ЕК не е задължен субект 
по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 
Сдружение „ДЕН“ обжалва отговора на министъра пред Върховния административен съд (ВАС) с мотив, 
че министерството разполага с исканата информация, тъй като е неин създател и всякакво насочване за 
получаването й към ЕК е неоснователно. ВАС констатира, че диспозитивът на обжалването решение на 
министъра не съдържа отказ за предоставяне на обществена информация, независимо от изложените в 
обстоятелствената му част мотиви, поради което с определение оставя жалбата на сдружението без 
разглеждане и прекратява производството по делото. 
С подкрепата на ПДИ определението за прекратяване е атакувано с частна жалба пред петчленен състав 
на ВАС. В резултат, петчленният състав на ВАС отменя определението за прекратяване на тричленния 
състав и му връща делото за продължаване на действията като приема, че като е решил да откаже 
предоставяне на исканата информация и въпреки това не е обективирал отказа си в диспозитива на 
решението по заявлението, министърът е допуснал очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 62, ал. 
2 от АПК (която подлежи на поправяне и след изтичане на срока за обжалване)[2]. След връщането на 
делото при тричленния състав на ВАС, същият, в изпълнение на указанията на петчленният състав, 
приема, че следва да прекрати съдебното производство, да върне делото на министъра за поправка на 
грешката (постановяване на изричен диспозитив предвид изложените мотиви в обжалваното решение) и 
след приключване на тази процедура делото да се върне на ВАС за разглеждане на подадената жалба по 
същество[3]. 
С решение от май 2014 министърът допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решението си за 
отказ и добавя в него диспозитив, че отказва исканата информация. Така, след няколко месеца 
процесуални гимнастики, най-сетне е налице годен за обжалване по същество отказ да бъде 
предоставена информация. 
Във ВАС е образувано ново дело срещу поправения отказ, което е разгледано в открито съдебно 
заседание на 12 ноември 2014 и обявено за решаване. Няколко месеца по-късно е постановено и 
решение, с което тричленен състав на ВАС отменя отказа на министъра[4]. Съдът приема, че Регламент 
(ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 относно публичния достъп до 
документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията съдържа правила за предоставянето на 
достъп до документи притежание на държава-членка, но оповестени от определена европейска 
институция. Съгласно тези правила, при постъпило при държавата-членка искане за достъп на документи, 
регламентът предвижда две възможности - или предварително консултиране преди вземане на 
решението със съответната институция, или самата държава-членка да предостави искането за 
информация на институцията. С оспорения отказ министърът на околната среда и водите, приемайки, че 
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се касае за информация - документи, негово авторство и притежание, но оповестени от Европейската 
комисия - не е предприел нито една от предвидените в регламента възможности, а е постановил изричен 
отказ, уведомявайки заявителя сам да търси желаната от него информация от Европейската комисия, 
което е в разрез с чл. 5 от Регламента. Ето защо, съдебният състав приема, че оспореното решение следва 
да бъде отменено, а преписката - върната на министъра. На основание чл. 5 от Регламента във връзка с 
отправеното искане за достъп до информация от Сдружение „ДЕН“ административният орган следва или 
да се консултира с Европейската комисия дали предоставянето на кореспонденцията помежду им по 
повдигнатите в заявлението въпроси няма да застраши постигането на целите на регламента, или лично 
да предостави искането за информация на самата Европейска комисия. 
Решението на тричленния състав е атакувано от МОСВ с касационна жалба до петчленен състав на ВАС. В 
касационната жалба главният юрисконсулт на министерството развива довод, че към датата на издаване 
на обжалвания отказ на министъра е имало образувана наказателна процедура срещу РБългария за 
неизпълнение на задължения по европейската директива за депониране на отпадъци, а според 
Регламент 1049/2001 не се допуска достъп до информация, относима към текущо разследване за 
евентуално нарушение на правото на Съюза. Поради това, отказът на министъра бил законосъобразен. 
Юристите на ПДИ излагат контрааргумент, че регламентът действително предвижда ограничение на 
правото на достъп до информация, свързана с разследвания, но за да е приложимо това ограничение по 
силата на чл. 4 от Регламента е необходимо предоставянето на информацията да засяга защитата на 
целите на съответното разследване. В случая подобно засягане е невъзможно, тъй като исканата 
информация касае единствено преустановяването на експлоатацията на нерегламентираното депо за 
отпадъци в Ямбол. Решението на тричленния състав на ВАС е потвърдено от петчленен състав на ВАС с 
решение от 27 октомври 2015, което е окончателно. 
В началото на ноември 2015 е отправено искане до МОСВ за изпълнение на влязлото в сила решение на 
ВАС и ново произнасяне по заявлението на сдружението в съответствие със задължителните съдебни 
указания. В резултат, за най-голяма изненада на сдружението-заявител, министърът не се възползва от 
възможността да препрати заявлението на ЕК, а на 27 ноември 2015 издава решение за предоставяне на 
пълен достъп до исканата информация. В началото на януари 2016 на сдружението са предоставени 35 
страници информация, съдържаща както писмото от МОСВ до ЕК, в която е посочена датата на 
преустановяване експлоатацията на депото за отпадъци в Ямбол, така и кореспонденцията между двете 
институции за петицията, касаеща същото депо. 
Според Дияна Бончева, член на управителния съвет на „Движение с екологична насоченост“, 
предоставената от министерството кореспонденция с ЕК ясно показва, че старото сметище в Ямбол е 
трябвало да бъде закрито преди България да бъде осъдена за нарушение на Директива 1999/31 на Съвета 
от 26 април 1999 относно депонирането на отпадъци. 
[1]    Петиция 1353/2011 (референтен номер на Комисията CHAP (2012)00102) 
[2]    Определение № 3476/12.03.2014 г. по а.д. № 2842/2014 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия 
[3]    Определение № 6101/08.05.2014 г. по а.д. № 14184/2013 г. на ВАС, Седмо отделение 
[4]    Решение № 7557/23.06.2015 г. по а.д. № 8962/2015 г. на ВАС, Пето отделение  
 
 
Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: 64 обекта са проверили експертите от РИОСВ – Плевен през първите два месеца на 2016-а 
 

Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/08/64-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-
%D1%80%D0%B8%D0%BE-104992/ 
 
 

http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/08/64-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B8%D0%BE-104992/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/08/64-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B8%D0%BE-104992/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/08/64-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B8%D0%BE-104992/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/08/64-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B8%D0%BE-104992/
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Текст: През януари и февруари експертите от РИОСВ – Плевен са извършили 66 проверки на 64 обекта, 
информират от екоинспекцията. Дадени са 16 предписания. На 25 обекта са направени 25 планови 
проверки, дадени са 7 предписания. На 39 обекта са направени 41 извънредни проверки, като са дадени 
9 предписания. 
От тях по жалби – 3 бр.; по сигнали – 11 бр.; по искане на МВР – 1 бр; последващ контрол – 3 бр.; други –
23 бр. в това число проверки по писма на МОСВ, на ИАОС, по чл. 69 от ЗООС, за екземпляри от защитени 
видове в безпомощно състояние, проверки съвместно с други проверки в региона. 
 
 
Източник: times.bg 
 

Заглавие: Два ученически конкурса, посветени на Деня на земята, обяви РИОСВ 
 

Линк: http://times.bg/news/view/3262/%D0%94%D0%B2%D0%B0-
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92 
 

 
 

Текст: Два ученически конкурса,  посветени на Деня на Земята – 22 април, организира РИОСВ в старата 
столица. Конкурсите са обявени за учениците от областите Габрово и Велико Търново ще дадат 
възможност за изява на младите хора, ще стимулират техния интерес към  планетата Земя и ще 
представят личната им позиция за опазване и използване на природните ресурси, посочват от 
екоинспекцията.  Първият конкурс е за рисунка и приложно изкуство на тема „Дървета за Земята“ и 
изразява мотото на тазгодишната кампания „Дървета за Земята“ и призива на Международната мрежата 
за Деня на Земята „Да посадим дърво!“. Вторият конкурс е за литературна творба на тема „Ако бях 
планетата Земя…" в два раздела: поезия и проза (есе, разказ). 
В конкурсите могат да вземат участие ученици от 1-ви до 12-ти клас на всички училища, школи и 
извънучилищни звена. Те се провеждат в три възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Отличените 
участници във всяка възрастова група ще получат грамоти и предметни награди. Най-добрите 
литературни произведения ще бъдат публикувани в сборник, а с рисунките ще се организират изложби. 
Крайният срок за получаване на материалите в РИОСВ е 22 март 2016 г. Литературните творби рисунките 
и приложните творби се изпращат на адреса на екоинспекцията. Информация за класираните творби, 
датата и часа на награждаването ще бъдат обявени на сайта на екоинспекцията на 31 март.  
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Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: Проверяват речните корита за отпадъци 
 

Линк: http://novinar.bg/news/proveriavat-rechnite-korita-za-otpadatci_NTMwNzszNg==.html 
 

 
 

Текст: Масирани проверки на речните корита в Пловдивско започват в края на седмицата. Това съобщи 
пред Фокус Стефан Шилев, който оглавява регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) в Пловдив. 
По думите му в момента кметовете по места правят преглед на речните корита за нерегламентирани 
замърсявания. При наличие на такива местната власт трябва да ги отстрани. 
Причината за проверката е подобряване на проводимостта на речните корита, като заповедта идва 
директно от екоминистъра. 
Подобни проверки ще има и в останалите части на страната. Само преди дни кметът на Търговище Дарин 
Димитров разпореди спешно почистване на коритата от отпадъци. Кметовете по селата имат срок до 11 
март да съобщят какво са направили. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Орегон вдигна зелените си цели на 50% 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/65177 
 

 
 

Текст: Законодателите в Орегон увеличиха заложента цел за развитие на възобновяемата енергия до 50% 
дял на ВЕИ в общия енергиен микс в срок до 2040 г. 
Мярката – която засяга две електроенергийни дружества – ще увеличи двойно възобновяемото 
„портфолио“ спрямо сегашната цел от 25%, заложена за постигане в срок до 2025 г. Междинните етапи 
предвиждат постигането на 27% през 2025 г., 35% през 2030 г. и 45% през 2035 г. 
Законът определя също така и твърди срокове за премахване на мощностите на въглища – това трябва да 
стане до 2035 г. 
От местните ЕРП-та коментираха, че са щастливи да са част от съвместния процес, който ще помогне на 
Орегон да постигне своите амбиции за намаляване на въглеродните емисии. 
Сега законопроектът отива на бюрото на губернатора Кейт Браун, за да бъде подписан и превърнат в 
закон. 
Орегон има 3,3GW инсталирани ВЕИ мощности. 
  

http://novinar.bg/news/proveriavat-rechnite-korita-za-otpadatci_NTMwNzszNg==.html
http://www.greentech.bg/archives/65177
http://www.greentech.bg/archives/65177
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Източник: petel.bg 
 

Заглавие: Сърфисти изобретили плаващо кошче за почистване на океаните 
 

Линк: http://petel.bg/m/index.php?action=view&id=148081&opinion= 
 

 
 

Текст: Двама австралийски сърфиста се опитват да се справят със замърсяването на моретата и океаните, 
разработвайки устройство, което функционира като плаващо кошче за боклук, пише Live Science, цитиран 
от "Фокус". Устройството, наречено Seabin, се се закрепя към подвижен док в пристанище и се свързва с 
помпа на брега. Помпата генерира воден поток, с който в контейнера попадат отпадъците.  
Замърсяването на водите се превръща в сериозен проблем, според Съвета за защита на природните 
ресурси (Natural Resource Defence Council). Пластмасовите отпадъци са значителна част от боклуците, 
които се носят в световните океани. Учени изчисляват, че през 2010 година на сушата са били изхвърлени 
между 4.4 милиона и 13.2 милиона тона пластмаса. Това се равнява на над 437 пъти теглото на 
Айфеловата кула.  
Конструкцията на Seabin е съвсем проста. Кошчето се състои от цилиндричен контейнер, в който се 
поставя торба от естествени влакна и водна помпа. Захранваната от енергиен източник на брега водна 
помпа генерира водно течение, което вкарва отпадъците в кошчето.  
Изобретателите на почистващото устройство - Пит Цеглински и Андрю Търтън, се надяват да започнат 
производството му до края на тази година. Екипът възнамерява да намери начин за рециклиране и 
използване на събраните отпадъци. Кампанията на проекта в Indiegogo приключи на 8 януари с резултат 
267667 долара - над 15 процента повече от първоначалната цел.  
 
 
Източник: kamioni.bg 
 

Заглавие: Екологични и икономични иновации в Scania 
На поточната линия за окомплектоване на двигатели в завода на Scania в Сьодертеле, 
инсталираха система, рециклираща останалото след тестовете горивото. 
 

Линк: http://www.kamioni.bg/bg/menu/10/post/16710/Ekologichni-i-ikonomichni-inovacii-v-
Scania?page=1 
 

 
 

Текст: След като двигателят е преминал тестовите изпитания, в него остава около 300 мл дизел. Доскоро 
останалото гориво се събираше в контейнери и се предаваше на външна фирма. С инсталирането на 
рециклиращата система, останалото в двигателя горивото се източва, преминава през филтри за 
пречистване и се отвежда в резервоар. Пречистеният дизел се използва за тестване на следващите 

http://www.kamioni.bg/bg/menu/10/post/16710/Ekologichni-i-ikonomichni-inovacii-v-Scania?page=1
http://www.kamioni.bg/bg/menu/10/post/16710/Ekologichni-i-ikonomichni-inovacii-v-Scania?page=1
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двигатели. 
Така годишно ще бъдат пречиствани и повторно използвани за тестове в завода 5 600 литра гориво, 
вместо да се дават пари за складирането и извозването им. 
В изследователския отдел на Scania са разгледали различни варианти за ефективно използване и 
съхранение на необходимото за тестовете гориво, като най-ефективен се е оказал методът на затворената 
система със 100% рециклиране. 
 
 
Източник: m.novini.bg 
 

Заглавие:  Незаконни кладенци доведоха до 3000 лeва глоба 
Съдът в Петрич потвърди глоба от 3000 лева на Юлиян Герчев, управител на фабрика за 
преработка и рециклиране на пластмаса в петричкото село Капатово. 
 

Линк: http://m.novini.bg/news.php?id=340015 
 

 
 

Текст: Шефът на „Бест пластик" ООД допуснал изграждане на три сондажни кладенеца в предприятието, 
без да получи разрешителни от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" - Благоевград. На 
производствената площадка имало два стари сондажа, които не функционирали. Затова ръководството 
на фабриката решило да направи нови. През 2010 година са изградени три кладенеца – два с дълбочина 
37 метра и един с дълбочина 60 метра. 
При проверката от експерти на Басейнова дирекция е констатирано че в производствения процес се 
формират отпадъчни води, които преминават през утаители и се заустват в река Малнешка. Съставени са 
актове за тези нарушения и са дадени предписания да се изпълнят законовите разпоредби за работата на 
цеха за пластмаса. 
Съдът освободи от наказателна отговорност управителя на фаабриката, но му наложи административна 
глоба. Районните магистрати взеха предвид смекчаващите вината обстоятелства - изрядното процесуално 
поведение, изминалия сравнително дълъг период от време от датата на деянието досега, което не се 
дължи на поведението на подсъдимото лице. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-
дневен срок пред Окръжен съд - Благоевград, информира standartnews.com 
 
 
Източник: economynews.bg 
 

Заглавие: Дънди ще проучва метали на „Камен връх“  
 

Линк: http://www.economynews.bg/дънди-ще-проучва-метали-на-„камен-връх“-news69085.html 
 

 

http://www.novini.bg/news/338678-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82-1000-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA.html
http://m.novini.bg/news.php?id=340015
http://www.economynews.bg/%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
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Текст: „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД ще проучва възможностите за добив на метални 
полезни изкопаеми в площта „Камен връх“ Правителството одобри издаването на разрешение на „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площта 
„Камен връх“. Теренът се намира в землищата на селата Гостун и Осеново в община Банско. 
Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За това време фирмата-
изпълнител ще вложи мининум 131 150 лв. в геолого-проучвателните дейности, а стойността на 
мероприятията за опазване на околната среда е 4500 лв. Извършените геологопроучвателни работи в 
площ „Камен връх“ ще доведат до увеличаване на обема на геоложката информация за територията на 
България. В дългосрочен план, при положителни резултати от търсенето и проучването, ще се постигне 
развитие на потенциала на пазара за метални суровини, осигуряване нуждите на икономиката, откриване 
на нови работни места и постъпления от концесионни плащания. 
 
 
Източник: profit.bg 
 

Заглавие: Желязната руда с рекордно поскъпване в историята си 
 

Линк: http://profit.bg/news/ZHelyaznata-ruda-s-rekordno-poskupvane-v-istoriyata-si//nid-148816.html 
 

 
 

Текст: Желязната руда регистрира днес най-голямото си дневно повишение в историята. Спот цената на 
суровината се повиши с 9.99 долара, или 18.6%, до ниво от 63.74 долара за тон. Това бе най-голямото 
поскъпване на метала в петнадесетгодишната история на търговия. 
От историческото си дъно, достигнато на 11 декември миналата година при ниво от 38.30 долара за тон, 
желязната руда е поскъпнала с 66.4%. Специалистите определят поскъпването на метала като 
безпрецедентно. 
Освен рекордно, поскъпването на желязната руда се е случило и при изключително големи търгувани 
обеми. 
До голяма степен в основата на повишението стои непланираното намаляване на производството от 
водещи китайски производители. Възстановяването на производството до нормалните нива се очаква да 
отнеме няколко месеца. 
Провеждането на международна конференция в един от водещите региони по добив на желязна руда в 
Китай е ограничило производството, за да се подсигури по-малко замърсяване, коментират анализатори. 
Подобна причина инициира поскъпване на желязната руда с над 32% за периода между 8 и 13 август на 
миналата година, преди военен парад на 3 септември. 
Фундаментални фактори впоследствие обаче инициираха поевтиняване на желязната руда с 35% от 9 
септември, до достигнатия исторически минимум на 11 декември. Въпросът, който стои пред 
инвеститорите, е дали този път е различно. 
 
 
Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: 12 тона боклук изхвърлили празнуващи патриоти 
 

http://profit.bg/news/ZHelyaznata-ruda-s-rekordno-poskupvane-v-istoriyata-si/nid-148816.html
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Линк: http://novinar.bg/news/12-tona-bokluk-izhvarlili-praznuvashti-patrioti_NTMwNjsyNA==.html 
 

 
 

Текст: Над 12 тона отпадъци са събрани след празненствата около Шипка, съобщи пред Фокус 
директорът на общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата” в 
Казанлък Николай Чалъков. 
В района, който съхранява българското самосъзнание, са разположени 5 контейнера, като за 
Националния празник били поставени още толкова. 
Въпреки обособените места за събиране на отпадъци, патриоти оставяли боклуци и около контейнерите, 
а служители събирали бутилки и хартиени остатъци и от поляните и стълбите, водещи към знаменития 
връх. 
20 работници са се погрижили за чистотата на местността. Те са събрали огромно количество пластмасови 
изделия като бутилки от минерална вода и чаши. 
 
 
Източник: segabg.com 
 

Заглавие: ЧЕЗ: Крадци отмъкнаха 53 км. кабели 
 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=790248 
 

 
 

Текст: 53 000 метра кабели и проводници са откраднати през годината. Това съобщиха от пресцентъра на 
ЧЕЗ България ЕАД.  
Щетите от кражби на съоръжения на ЧЕЗ през 2015 година възлизат на 3,2 млн. лева. Източени са 30 
хиляди литра трансформаторно масло, в резултат на което са повредени 54 трансформатора. Откраднати 
са 53 000 метра кабели и проводници. 
“Кражбите на съоръжения причиниха стотици прекъсвания на електрозахранването за клиентите на ЧЕЗ и 
през последната година. Въпреки огромните загуби за дружеството, най-потърпевши остават хората, 
които търпят неудобства. Освен, че остават без ток, косвено те са ощетени и по друг начин, защото при 
други обстоятелства средствата, вложени за отстраняване на последиците от кражби, биха могли да 
бъдат вложени в рехабилитация, обновяване и развитие на остаряла електроенергийна инфраструктура и 
подобряване на качеството на електрозахранването“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и 
поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.  
Кражбите и вандализмът на инфраструктурни съоръжения са сериозен проблем от национален мащаб, 
който нанася огромни щети на икономиката на България и пряко ощетява българските граждани. 
Необходимо е посегателствата над елементи от инфраструктурата да бъдат третирани като престъпления 
срещу националната сигурност, тъй като подобен вандализъм нарушава сигурността на доставките на 
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хиляди клиенти, на ключови държавни институции, болници, училища и пряко застрашава нормалното 
функциониране на държавата. 
 
 
Източник: burgasnews.com 
 

Заглавие: Извозват строителни отпадъци безплатно 
 

Линк: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/98651-izvozvat-stroitelni-otpadatzi-bezplatno 
 

 
 

Текст: За поредна година Община Бургас предоставя на своите жители безплатна услуга за извозване на 
отпадъците след домашен ремонт. Много хора вече започнаха да освежават жилищата си, въпреки че 
пикът е през април и май, затова припомняме какъв е редът за записване. 
Тази услуга прави града по-чист и пести пари на бургазлии. Тя се предоставя при следните изисквания: 
1. Стопанинът, произвел строителни и едрогабаритни отпадъци, е необходимо да подаде заявка за 
извозване на тел. 056/852 337 - за дата, час и адрес. 
2. Консорциум "Титан Бургас" ДЗЗД, като изпълнител на заявката, е длъжен да извози отпадъците до 48 
часа след приемането й. Извозването се осъществява в интервала от 08.00 до 14.00 часа за дните от 
понеделник до петък /включително/. 
3. Строителните отпадъци трябва да са поставени в чували, а едрогабаритните приведени във вид, удобен 
за товарене. 
4. Количеството на отпадъка да не надвишава 3 куб. м. 
5. В деня на извозване чувалите със строителните отпадъци и едрогабаритните отпадъци да бъдат 
изнесени на място с осигурен достъп за специализирания автомобил. 
При неспазване на тези изисквания, отпадъците няма да бъдат обслужени и отговорността за тяхното 
третиране и транспортиране носи стопанинът. След стартиране на безплатното извозване общинските 
екоинспектори засилено контролират спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците 
и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас, като при констатиране на 
нарушения налагат глоби в максимален размер. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Община Две могили ще кандидатства с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо 
депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили” към ПУДООС 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_147728.html 
 

 

http://www.burgasnews.com/novini-burgas/98651-izvozvat-stroitelni-otpadatzi-bezplatno
http://www.ruseinfo.net/news_147728.html
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Текст: Общински съвет - Две могили даде своето съгласие кмета на Община Две могили да предприеме 
действия за подготовка на техническо задание за изготвяне на проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили” към ПУДООС. Община 
Две могили ще кандидатства с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови 
отпадъци на територията на Община Две могили” към ПУДООС. 
По този повод Божидар Борисов – Кмет на Общината, коментира: "...в разговори наистина нямам 
подписан документ с г-н Димитър Славов да си караме боклука в Бяла, но от негова страна има заявено 
желание да използваме тяхното сметище. Проблемът е следния – към настоящия момент ние плащаме 
едни отчисления към РИОСВ и от 01.01.2016 г. таксата от 28 лева скочи на 36 лева. Ние също не теглим 
отпадъците, които се изхвърлят на нашето сметище, но Общината плаща на ТД 
„Черни лом” на тонаж, което идва при мен под формата на фактури. След моя въпрос къде се тегли това 
ми казаха, че си има формула, по която се изчислява, откъдето ми идват около 280-300 т. на месец. Ето 
защо от днес съм разпоредил празните камиони да минат на кантар през фирма „Юзбек”, да се получи 
тарата и оттам нататък камион без да мине на кантар няма да отиде на нашето сметище, за да видим 
дали този тонаж, на базата, на който ние плащаме първо към Черни лом, след това към РИОСВ 
съответства но това, което е в действителност. Искам само да кажа още нещо – за регионалното депо в 
Бяла 4 млн. лева вече са изхарчени, закупени са 7 камиона, които стоят на паркинг и се амортизират. Сега 
работим по въпроса тези камиони да се разпределят по общините, за да може всяка община да си ги 
прибере в гаражи, да не стоят на открито. Контейнерите вече също са разпределени по общините. Самата 
държава има интерес да осигури средства за довършване на депото." 
 
 
Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: И тази година – харчим стотици хиляди левове за почистване на незаконни сметища в община 
Плевен 
 

Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/07/%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-
%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-104922/ 
 

 
 

Текст: За поредна година стотици хиляди левове от парите на данъкоплатците ще бъдат похарчени, за да 
се почистят т.нар. нерегламентирани сметища в община Плевен. Това коментира днес пред журналисти 
кметът Георг Спартански. В Община Плевен е изпратено писмо от директора на РИОСВ-Плевен за 
проверка на речните корита в общината и почистването на боклуците от тях. 
„За поредна година ще се пръснат стотици хиляди левове от парите на плевенския данъкоплатец, за да 
чистим бардаци, простотии, които сами сме си причинили. По този начин отговарям защо вечно не 
достигат пари за някои по-смислени работи като например асфалтиране на дупки, за градинки, 
озеленяване”, коментира кметът Спартански. И добави, че ако едно цялостно миене на града струва 
около 200 000 лв. се лишаваме от едно миене и половина, заради това, че някой си изхвърля боклуците с 
камион, с автомобил, с каруца, кой както може, не там, където трябва и където има кофи и контейнери за 
тази цел. 

http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/07/%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-104922/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/07/%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-104922/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/07/%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-104922/
http://plevenzapleven.bg/blog/2016/03/07/%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-104922/
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Източник: idg.bg 
 

Заглавие: В Бейрут има улица на боклука 
 

Линк: http://www.idg.bg/lifestyle/335631/v-bejrut-ima-ulitsa-na-bokluka 
 

 
 

Текст: Ако си мислите, че положението с боклука в България не е регламентирано достатъчно добре, ще 
бъдете изненадани какво се случва в столицата на Ливан. Бейрут има сериозни проблеми с отпадъците 
още от средата на миналата година, когато властите затвориха едно от големите сметища на града без да 
предложат алтернатива. Снимката по-горе е направена на 3-и март и показва в какво е превърната улица 
в предградието Джейда, източен Бейрут. Импровизираното сметище е с височина над 2 метра и дължина 
почти километър. 
Ситуацията в града е близо до кризисна – липсата на работеща система за сортиране и извозване на 
боклука заплашва от замърсяване на реки и питейни източници и епидемии, а нерегламентираното 
изгаряне на отпадъци от местните пълни въздуха на Бейрут с канцерогенни вещества и други 
замърсители. Планът на правителството за справяне с проблема е наемане на британска фирма, която да 
извози боклука извън страната. Това ще струва по около 200 долара на тон или колосалните 176 милиона 
долара годишно. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Започна почистването на деретата в Мадара 
 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100666341/zapochna-pochistvaneto-na-deretata-v-madara 
 

 
 

Текст: Започна пролетното почистване на деретата в шуменското село Мадара. Това съобщи за Радио 
Шумен кметът Кирил Кирилов. „Издадено ни е предписание, организирал съм няколко групи работници и 
дейностите вече са в ход”, допълни той. Кирилов уточни, че кметството няма техника, с която да се 
разчистват падналите клони и наносите, затова се разчита само на двайсет и трима души без занятие, 
които имат да отработват дни. Те ще отговарят и за почистването на нерегламентираните сметища край 
Мадара. По думите на кмета, шест са местата, където има струпани строителни и животински отпадъци. 
 
 
Източник: dunavmost.bg 
 

Заглавие: Булевард "България" тъне в мизерия 

http://bnr.bg/shumen/post/100666341/zapochna-pochistvaneto-na-deretata-v-madara
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Линк: http://www.dunavmost.bg/Ruse/Video/42963-bulevard-balgariya-tane-v-mizeriya 
 

 
 

Текст: В импровизирани сметища са се превърнали зелените площи край булевард "България" в Русе. 
Най-вероятно боклуците са се появили след поредната километрична опашка от тежкотоварни 
автомобили по международното шосе в посока Дунав мост. Явно шофьорите са хвърляли опаковките от 
храна и пластмасовите бутилки направо в тревата край пътя, докато са изчаквали да минат през 
граничния пункт, излъчи Кис 13. 
Направихме запитване до Oбщината какви мерки се предвиждат в такива случаи. Директорът на отдел 
"Eкология" Георги Игнатов отговори, че зелените площи се почистват периодично от фирмата по 
поддръжка особено след като се констатира замърсяване в района на Дунав мост. 
Той ни увери, че на място е била направена проверка и днес на оперативка с  фирмата по чистота е 
разпоредено районът да бъде почистен. 
Най-вероятно събирането на боклука ще стане още утре тъй като в момента няма опашка от 
тежкотоварни автомобили. 
 
 
Източник: kazanlak.co 
 

Заглавие: Проект учи ромите да събират разделно в Казанлък 
 

Линк: http://www.kazanlak.co/ot-kazanlak/item/5064-proekt-uchi-romite-da-sabirat-razdelno-v-kazanlak 
 

 
 

Текст: „Ние не сме наследили природата от предците си, а сме я взели назаем от децата си”. Под това 
мото продължава работата на СНЦ „Подкрепа и развитие'', в партньорство с Община Казанлък по проект 
''Информирани и отговорни към природата и самите себе си'' финансиран от фондация ЕкоОбщност  по 
програма „Съгради Промяна'', изпълнявана с подкрепата на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”, съобщиха от 
общинска администрация.  
С голям интерес сред ромското население бяха посрещнати организираните от сдружението беседи и 
дискусии на теми: „Разделно събиране на отпадъците и рециклиране'' и „Хигиената, като превенция 
срещу инфекциозните заболявания''. Бяха обсъдени проблемите, свързани с наличието на 
нерегламентирани сметища и третирането на отпадъците. Вниманието на присъстващите бе насочено 
към възможностите за тяхното повторно въвеждане в употреба 
. Акцентирано бе върху необходимостта от формиране на екологосъобразно поведение и навици сред 
населението, особено у подрастващите, повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите 
на околната среда и реализация на ефективно разделно събиране на отпадъци от опаковки като първи 

http://www.kazanlak.co/ot-kazanlak/item/5064-proekt-uchi-romite-da-sabirat-razdelno-v-kazanlak
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стъпки към подобряване на качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна 
околна среда и запазване природните дадености на региона. 
Организаторите съобщиха, че целта на проекта е привличането на ромската общност в процеса на 
реализиране на следващите дейности по проекта: изграждане на площадка за разделно събиране на 
отпадъци, почистване, залесяване и обособяване на място за отдих в кв. Кармен, засилване на 
активността и сензитивността на гражданите към проблеми, свързани с околната среда. 
 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: Сгащиха крадци на скрап 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2016/03/07/361894-sgashtiha_kradtsi_na_skrap 

 

 
 

Текст: Горнооряховски полицаи задържаха трима, докато крадат метален скрап от пункт за изкупуване на 
отпадъци в железничарския град. В събота, действайки по сигнал на граждани, е извършен обход в 
района на пункта, при който е установена каруца, натоварена със 130 кг. метален скрап и намиращите се 
в нея 38-годишната Ю. А., 33-годишния Ю. Р. и 19-годишния К. И., всички от Г. Оряховица, известни на 
полицията. След извършената проверка е изяснено, че извършител на кражбата е Ю. А. Откраднатите 
вещи са иззети. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата, с мнение за налагане на 
административно наказание. 
 
 
Източник: plovdivskinovini.com 
 

Заглавие: Спипаха двама, канели се да крадат кабели 
 

Линк: http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/63574-
%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8 
 

 
 

Текст: Полицаи от Четвърто РУ осуетиха опит за кражба на кабели вчера в Пловдив. Това съобщиха от 
пресцентъра на МВР. Около 1 часа, при обход на бул. “Цар Борис ІІІ Обединител”, служителите на реда 
заловили И.С. /33 г./ и С.В. /27 г./, които се канели да откраднат електропроводници от шахти край подлез 

http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/63574-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/63574-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/63574-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/63574-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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“Археологически”. Пловдивчаните са задържани за едно денонощие, а по случая е образувано бързо 
производство. Уведомена е районната прокуратура. 


	Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4104
	Линк: http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/19412-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%...
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