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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще участва в представяне на конкурса „Екообщина“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4159 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в официалното представяне 
на първото издание на конкурса „Екообщина“, организиран от Посолството на Р Франция в България. 
Той има за цел да награди българските общини, които са най-ангажирани с целите на устойчивото 
развитие и борбата с глобалното затопляне на климата. Конкурсът се организира от Френското посолство 
в България в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. Инициативата е под патронажа на Президентството на 
Република България. 
Събитието ще проведе на 22 март 2016 г., от 10:30 часа, в сградата на Френския институт в София, пл. 
„Славейков“ №3, зала „Славейков“. 
Акцент ще бъде поставен върху целите на инициативата, ролята на българските институции в нея  и 
критериите за оценка на общините според регламента на конкурса „Екообщина“. 
 
 
Източник: publics.bg 
 

Заглавие: 22 март – световен ден на водата 
 

Линк: 
http://www.publics.bg/bg/news/13555/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%E2%80%93_%D1%81%D0%
B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0
%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0.html 
 

 
 

Текст: С официална церемония по награждаването в националния фотоконкурс“Реките в България“ и 
празнична програма неправителствените сдружения Българска Асоциация по Водите и „Аз обичам 
водата“ с подкрепата на МОСВ отбелязват празника в София 
Неправителствените организации Българска асоциация по водите (БАВ) и сдружение „Аз обичам водата“ 
за четвърти пореден път съвместно организират СЕДМИЦА НА ВОДАТА по повод  22 март – световен ден 
на водата.  
Празничната програма за 22 март ще се проведе в Национален музей „Земята и хората“ от 10:00 до 18:00 
часа, съобщиха от БАВ. Предвидени са разнообразни тематични работилници, акции Н2Обичам с 
измерване процента на хидратация на тялото със специален уред, творчески ателиета, химически 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4159
http://www.publics.bg/bg/news/13555/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%E2%80%93_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.publics.bg/bg/news/13555/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%E2%80%93_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.publics.bg/bg/news/13555/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%E2%80%93_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
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лаборатории, опити за зареждане на вода, които ще забавляват гостите, но и ще ги образоват за 
свойствата на водата, ще провокират творческото и логическото мислене  с експерименти и 
произведения на изкуството. 
Основен акцент в празничната програма на 22 март е официалната церемония по награждаването в 
националния фотоконкурс „Реките в България“, която ще започне от 14:00 часа в национален музей 
„Земята и хората“, в присъствието на Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.  В 
рамките на СЕДМИЦА НА ВОДАТА 16 -22 МАРТ в Музея се представят  50  фотографии от цялата страна, 
избрани между участниците  в едноименния национален фотоконкурс. 
Номинациите бяха определени от онлайн-публиката и независимо жури в състав: инж. Иван Иванов – 
председател на журито, председател на Българска асоциация по водите(БАВ),Г-жа Йова Апостолова - 
началник отдел „Връзки с обществеността и Протокол“, Министерство на Околната среда и Водите 
(МОСВ), Владимир Стратиев, eксперт във водния сектор, фотограф, Георги Величков, фотограф, един от 
създателите на www.photo-forum.net, Евгени Динев, фотограф (www.evgenidinev.com). 
Наградният фонд на конкурса се осигурява от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), партньор на 
инициативата. 
Пълната програма на Седмицата на водата както и онлайн-излъчванията следете на 
сайта  www.waterbridge.info. 
Партньори на събитието са Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Копирен център „Мания 
Принт“, дружество „Софийска вода“, компаниите „Девин“, „ЮРОКОМ2000, „ПАЙПЛАЙФ България“, 
Grundfos, DB Sediments. 
 
 
Източник: burgasdunews.info 
 

Заглавие: Община Камено иска изграждането на сепариращи площадки за отпадъци и подмяна на 
водопроводната мрежа 
 

Линк: http://burgasdunews.info/index.php?option=com_content&view=article&id=27424:2016-03-21-11-
57-51&catid=80:2012-10-02-15-01-13&Itemid=73 
 

 
 

Текст: Изграждането на сепариращи площадки за отпадъци и подмяна на водопроводната мрежа са 
едни от най-важните цели на Община Камено през следващите четири години. Проблемите на 
населението от малката община бяха поставени днес от кмета Жельо Вардунски по време на кръгла маса 
с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.  
Министър Василева обсъди с кметове от областта възможностите за кандидатстване с проекти по 
финансовите механизми, управлявани от МОСВ – Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Националният 
доверителен екофонд /НДЕФ/. Домакин на срещата бе кметът на Бургас Димитър Николов. На кръглата 
маса взеха участие зам. министърът на МОСВ Атанаска Николова и областният управител Вълчо Чолаков. 
През следващите месеци стана ясно, че Община Камено ще кандидатства за средства по проекти по 
финансовите механизми, управлявани от МОСВ – Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Националният 
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доверителен екофонд /НДЕФ/. Изграждането на инженерната инфраструктура в селата Полски извор, 
Ливада, Константиново, Черни Връх, Трояново и други е приоритетна. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Ивелина Василева се срещна с кметовете от областта 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1561031 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна с кметовете от областта в КЦ 
„Морско казино". На форума бяха разяснени възможностите за кандидатстване по проекти и 
финансовите механизми, управлявани от МОСВ - „Околна среда 2014-2020", Предприятието за 
управления на дейностите по опазване на околната среда, Националния доверителен екофонд. 
"Финансовата рамка на новата програма "Околна среда" 2014-2020 г. е 3,5 млрд. лв. От тях близо 70 % са 
заложени за сектор "Води" и изграждане на ВиК инфраструктура. Новото е в подхода - общините няма да 
са бенефициент, както през изминалия програмен период, а това ще бъдат ВиК дружествата. Отпускането 
на средствата по проектите в сектора през новия период ще става за агломерации с над 10 000 жители и 
след изготвено регионално прединвестиционно планиране /ПИП/", запозна присъстващите министър 
Ивелина Василева. 
"Друга нова ос е за управление и превенция на риска от свлачища и наводнения. Със средствата по нея 
ще се изградят 6 центъра за реакция при кризи и бедствия", допълни още министър Василева. 
В сектор "Отпадъци" средствата ще бъдат за финансиране изграждането на аеробни компостиращи 
инсталации, а след това и на анаеробни инсталации за биоразградими отпадъци. Другата приоритетна ос 
е за сектор "Въздух". 
Със средства от същия финансов механизъм до лятото в Лозенец ще бъде изграден допълнителен 
задържащ резервоар към пречиствателната станция, който ще задържа отпадъчните води да не се 
изливат и да не замърсяват морето. 
"В момента Община Бургас подготвя документацията за закупуването на два такива електромобила за 
екоинспекторите и един екобус за Гробищния парк, средствата за които ще дойдат именно от 
Националния доверителен екофонд", разказа кметът Димитър Николов. 
Децата на Приморско гостуваха с еко изложба на събитието. В Казиното те подредиха чудновата 
експозиция на тема „Аз обичам природата". Министър Василева подробно разгледа всичко, сътворено от 
младите таланти и получи подарък от тях - значка, илюстрирана с логото на Община Приморско и надпис 
„Аз обичам природата". 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Дeн нa oтвopeнитe вpaти нa пpeчиcтвaтeлнитe cтaнции opгaнизиpaт РИОСВ, ВиК и oбщини 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/goreshti-novini/den-na-otvorenite-vrati-na-pretchistvatelnite-stantsii-
organizirat-riosv-vik-i-obshtini.html 
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Текст: Пo cлyчaй Свeтoвния дeн нa вoдaтa – 22 мapт, РИОСВ, ВиК дpyжecтвa и oбщини във 
Вeликoтъpнoвcкa oблacт opгaнизиpaт Дeн нa oтвopeнитe вpaти нa пpeчиcтвaтeлнитe cтaнции зa oтпaдни 
вoди. В инициaтивaтa ce включaт oбщинитe Вeликo Tъpнoвo, Гopнa Оpяхoвицa, Свищoв и Пaвликeни, кaтo 
пpeз дeня eкcпepти щe пpeдcтaвят paбoтaтa нa мecтнитe пpeчиcтвaтeлни cтaнции и щe paзкaжaт зa 
cъcтoяниeтo нa вoдитe в peгиoнa. В мepoпpиятиятa мoгaт дa пpиcъcтвaт и yчeници. 
Нa 21 мapт пpeз дeня ca oтвopeни вpaтитe нa пpeчиcтвaтeлнитe cтaнции във Вeликo Tъpнoвo и Гopнa 
Оpяхoвицa, a нa 23 мapт – в Пaвликeни и Свищoв. Пo пoвoд нa Свeтoвния дeн нa вoдaтa РИОСВ вeчe 
пpoвeдe инфopмaциoнeн ypoк c дeцaтa oт ОДЗ „Алeн мaк“ във Вeликo Tъpнoвo. 
Taзи гoдинa тeмaтa нa Дeня e – „Пo-чиcтa вoдa, пo-дoбpa paбoтa“. Toй ce чecтвa oт 1993 г. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Включи се! Посади дърво! 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1561036 
 

 
 

Текст: По случай Световния ден на гората „Обществен дарителски фонд - област Бургас" организира 
благотворителна акция по залесяване. Събитието ще се проведе под патронажа на Областния управител 
на област Бургас - г-н Вълчо Чолаков. 
В залесяването ще се включат представители на Община Бургас, кметът на Община Поморие - Иван 
Алексиев, РИОСВ, РИО, Пожарна безопасност, учебни заведения, граждани и др. 
Посадъчният материал ще бъде предоставен от Държавно горско стопанство - Бургас. 
Освен подпомагане възстановяването на горите, акцията има за цел да насърчи младите хора да 
израстват, като едни добре информирани по проблемите на околната среда граждани. Да се грижат за 
заобикалящата ни среда, да я пазят и обогатяват. 
Призивът, който организаторите отправят е „Включи се! Посади дърво!" 
Нека всеки който има желание и ентусиазъм да се присъедини и собственоръчно да посади дръвче. 
Мероприятието ще се проведе на 24 март 2016 от 10:00 часа в ''Държавен горски разсадник - Поморие", 
гр. Поморие. 
 
 
Източник: smartnews.bg 
 

Заглавие: Apple се грижат за природата – рециклират всичко  

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1561036
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Линк: http://smartnews.bg/apple-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-
%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/ 
 

 
 

Текст: Събитието на Apple днес започна с една много нашумяла напоследък тема – замърсяването на 
околната среда и възобновяемата енергия. Те се пропуснаха да припомнят, че се опитват да достигнат 
целта си да бъдат 100% захранвана от зелена енергия компания. Това е на път да се получи, след като към 
момента 93% от нуждите на Купертино по цял свят се захранват от слънчева или вятърна енергия. 
В САЩ, Китай и други 21 държави, магазините и фабриките на Apple пък са 100% захранвани само от 
възобновяема енергия. В Катай и Сингапур не спира инсталирането на слънчеви панели, които е важно да 
се отбележи, че по никакъв начин не пречат на животните или нещо друго – те са поставени на специални 
места сред природата или пък на покривите на множество сгради. 
Всичко това засяга не само продукцията на Apple устройства, ами и тяхното опаковане. Компанията даде 
информация, че 99% от всички пакети за техните джаджи са направени от рециклирана хартия или такава, 
добита от контролирани гори. 
От днес пък стартира нова кампания, наречена Apple Renew. С нея можете да се възползвате от връщане 
на своя Apple смартфон в оторизиран представител, или пък да го изпратите на Apple директно по 
пощата. За второто е необходимо да се принтира специален шаблон, който ще може да бъде намерен на 
apple.com/recycling. 
Заедно с тази нова програма за рециклиране на продукти, Apple показаха и как те правят това – 
специални роботи – кръстени от компанията Liam – разглобяват стари iPhone-и на части, за да могат 
всички тези чаркове да бъдат ползвани за нещо друго по-късно. 
 
 
Източник: plovdiv24.bg 
 

Заглавие: Вандали пак запалиха контейнери за разделно събиране на отпадъци  
 

Линк: http://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Vandali-pak-zapaliha-konteineri-za-razdelno-subirane-na-
otpaduci-627476 
 

 
 

Текст: През изминалите две седмици на територията на район "Централен" изгоряха 10 броя контейнери 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки. На 21 март се констатира, че още два контейнера /син и 
жълт/ са изгорели.  
Най-вероятно става дума за злонамерени действия, тъй като отоплителния сезон е към своя край. 
Фактите сочат, че запалването им става предимно вечер.  

http://smartnews.bg/apple-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://smartnews.bg/apple-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://smartnews.bg/apple-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://www.apple.com/recycling/
http://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Vandali-pak-zapaliha-konteineri-za-razdelno-subirane-na-otpaduci-627476
http://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Vandali-pak-zapaliha-konteineri-za-razdelno-subirane-na-otpaduci-627476


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

Умишленото палене на тези съдове е безсмислено и опасно занимание, алармират от дирекция 
"Екология и управление на отпадъците".  
Освен нанесените до момента значителни материални щети, при изгарянето на пластмасовите 
контейнери се замърсява и околната среда и има риск за сградите, които се намират в близост до тях.  
Отбелязваме, че тези контейнери са поставени на възможно най-удачните места с цел достъпност, както 
на гражданите, така и на обслужващата ги техника. Избраните места са съобразени и с постъпилите в 
община Пловдив мнения и конкретни предложения от граждани и фирми. 
Във връзка с това Дирекция "Екология и управление на отпадъците" при Община Пловдив призовава 
гражданите да сигнализират на тел. 6111 - Пловдивски Общински инспекторат, в районните полицейски 
управления или на тел. 112 - за спешни повиквания, при всеки случай на злонамерени действия срещу 
контейнерите. Нарушителите ще бъдат строго наказвани. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Община Плевен сигнализира за изхвърлени чували с животински отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100672009/obshtina-pleven-signalizira-za-izhvarleni-chuvali-s-jivotinski-otpadaci 
 

 
 

Текст: Община Плевен сигнализира за изхвърлени чували с животински отпадъци в района на 
историческия мост над река Вит на входа на града, съобщи  инж. Павлина Тодорова, началник отдел 
"Екология". Предприети са действия по почистването и обезопасяването на района. 
Сигналът  е подаден на "горещ телефон" в Областната дирекция "Безопасност на храните". Директорът д-
р Иван Йорданов съобщи, че веднага са направили проверка в единствената кланица в района и е 
установено, че отпадъците не са изхвърлени от тях. След това уведомили общината. 
Още утре отпадъците ще бъдат загробени според всички изисквания на закона, уточни инженер 
Тодорова.  
 
 
Източник: sinoptik.bg 
 

Заглавие: Замърсяването с пластмасови отпадъци в океаните 
 

Линк: http://sinoptik.bg/photo/zamyrsiavaneto-s-plastmasovi-otpadyci-v-okeanite-246 
 

 
 

Текст: Световните океани, морския живот и нашето бъдеще са изложени на риск от пластмасата. Все по-
големи количества пластмасови отпадъци се изсипват в световните океани с обезпокоителни темпове, а 
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сред най-големите производители на пластмасови изделия и съответно отпадъци са държавите в Азия. 
Последните изследвания показват, че най-много пластмаса влиза в океаните от бързо развиващите се 
икономики на Китай, Индонезия, Филипините, Тайланд и Виетнам. Пластмасови отпадъци във всичките 
им форми, от плаващи пластмасови бутилки и найлонови торбички, до изхвърлени пластмасови обувки, 
спрейове, сламки, капаци, чаши, дезодоранти, и запалки, са сред гамата от огромните боклуци които 
плават във водите. Пластмасовите отпадъци се поглъщат от морските животни, заблудени че са форми на 
храна, а от там влизат и човешкия организъм. 
 
 
Източник: novanews.novatv.bg 
 

Заглавие: Заравяне на строителни отпадъци 
 

Линк: 
http://novanews.novatv.bg/mynews/view/2016/03/21/32295/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%
D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: Строеж, който с години трупа строителни отпадъци, а и не само... отстрани на блока се хвърлят 
всякакви боклуци - шишета, изолации, камъни, цимент и всичко, което работниците изринат от обекта, се 
хвърля там. Строежът няма нито един контейнер за строителни отпадъци и при най- 
малкия вятър всичко натрупано започва да хвърчи и създава опасност за минаващите и всички живущи в 
околността. Днес забелязахме, че се готвят да зарият всичкия този боклук, трупан през годините. 
Страхотно послание за бъдещето поколение. Дойде камион, който изсипа пясък, приготвени са 
арматурни конструкции и съвсем скоро всичкия този боклук ще остане под земята... Обектът се намира в 
кв. "Манастирски ливади", на бул. "Тодор Каблешков" 28. 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Одобрявате ли Планът за управление на отпадъците да се изготвя от строителя? 
 

Линк: 
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82%
D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0/ 
 

 

http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0/
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Текст: Инж. Виолета Данова, РК на КИИП – Варна: Процедурата в момента е много тромава 
В момента цялата процедура е много тромава. Работи се по едни уедрени показатели, за да се изчисли 
какво ще бъде предвижданото количество на отпадъците. А то няма как да е точно, тъй като не е 
установена практика, по която да може то да се проследи и заложи. И накрая се получава, че имаме 
одобрен проект, който трябва да се спази, т.е заложеното количество отпадъци да бъде реализирано и 
извозено, където общината е наредила. Но в действителност по време на строителството може да се 
образува друг обем строителни отпадъци. И какво правим в такъв случай? Затова казвам, че няма смисъл 
предварително да се правят някакви прогнози, които впоследствие трябва да се изпълняват, защото 
проектът е одобрен. Това е логиката на ЗУТ и всяко отклонение от него е съществено изменение на 
проекта, което пък изисква да се минава по разни други процедури. Това води до една бюрокрация и 
излишна хамалогия. Защото реално проектите не са действителни, а накрая просто се стремим да 
докажем, че тези количества, които са заложени, са оползотворени по някакъв начин. 
Инж. Калин Рангелов, председател на РК на КИИП – Перник: Изчисленията стават по-реалистични 
Абсолютно приветствам изваждането на плана за управление на строителните отпадъци от 
инвестиционния проект. Смятам, че е много по-разумно той да се изработва от строителните фирми, а не 
от проектанта, защото така ще бъде много по-достоверен и реалистичен. До момента малко или много 
стойностите бяха условни. Защото никой не знае по-добре от строителя с каква техника разполага. Освен 
това по-безпроблемно ще се решава и въпросът с депонирането на отпадъците. Строителите по места са 
най-наясно коя площадка е най-близка до съответния обект, как работят и дали се налага допълнително 
сключване на договори. Другото положително в мярката по изваждането на плана за управление на 
отпадъците от инвестиционния проект е, че ще се облекчи малко работата на инженерите. Ще им остане 
повече време за проектиране, което и без това обикновено не достига. 
Доц. д-р инж. Румяна Захариева, УАСГ, кат. „Строителни материали и изолации“: Изпълнението на 
европейската директива се поставя под заплаха 
Планът за управление на строителните отпадъци (ПУСО) е малка, макар и съществена, част от 
инвестиционните проекти – 2 до 4 таблици и кратка обяснителна записка, с мерките за управление на 
строителните отпадъци, и не може да е причина за забавяне на инвестиционния проект (за ПУСО не се 
налага никакво допълнително съгласуване). Откакто НУСОВРМ е в сила (2012 г., с изисквания за ПУСО от 
юли 2014 г.), са обучени над 2000 души проектанти и консултанти. Създаден е сериозен експертен 
потенциал за изготвяне и оценка на ПУСО. ПУСО осигурява изпълнение на задълженията на възложителя, 
свързани с управление на строителните отпадъци – да постига цели за материално оползотворяване и да 
влага рециклирани материали от строителни отпадъци. Проектантът описва всички строителни отпадъци, 
прогнозира техните количества и предлага най-рационални мерки за управлението им – без тази 
информация възложителят не би могъл да планира разходите си, свързани с управление на строителните 
отпадъци. От друга страна, възлагайки „на сляпо“ на строителите да управляват строителните отпадъци, 
ще се стимулира прилагането на редица лоши практики: прикриване на опасни строителни отпадъци, 
докладване на по-малко количество от реалното строителни отпадъци (за да се минимизират разходите 
за строителя), нерегламентирано изхвърляне, както, за съжаление, и експлоатиране на 
нерегламентирани общински т.нар. „депа за инертни материали“. Строителят няма да е задължен да 
осигури разделно събиране на строителните отпадъци, без което икономически ефективното им 
рециклиране е невъзможно. Поставя се под заплаха изпълнението на целите за материално 
оползотворяване на строителните отпадъци, поставени с Европейската рамкова директива – 70% до 2020 
г. Проектантът е най-компетентен и къде биха могли да се влагат и рециклирани строителни материали и 
да предпише техните експлоатационни характеристики. В противен случай за обектите с публични 
средства се рискува да се влагат рециклирани материали с ниско качество и по преценка на строителя (а 
тя винаги е в посока най-ниска цена!), да се компрометира качеството на строежа и сериозно да се 
пропилеят публични средства. Наистина, в законодателството по управление на строителните отпадъци 
има несъвършенства и затова са направени редица предложения за промени и допълнения (които МОСВ 
бави), например облекчаване на изискванията за ПУСО (за по-малък обхват строежи), но и за въвеждане 
на по-ефективен механизъм на контрол, съгласуване на процедурите по ЗУТ и ЗУО. На това трябва да се 
акцентира, по това трябва да се работи! На последно, но не по важност място – честата промяна, особено 
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отмяна, в нормативната уредба е белег за административна немощ и създава много по-лош 
инвестиционен климат от несъвършената нормативна уредба. НУСОВРМ работи едва от 1,5 година, още 
дори не може да се оцени ефектът й при управление на строителните отпадъци. Кога и кой оцени, че тя 
затруднява инвеститорите? От друга страна, Европа налага концепции за устойчиво развитие, т.е. 
социалните и икономическите аспекти са обвързани с тези по опазване на околната среда. Последният 
План за действие от декември 2015 г. говори за въвеждане на кръгова икономика, а управлението на 
ресурсите (основната цел на НУСОВРМ е да осигури оползотворяване на строителните отпадъци с оглед 
икономия на ресурси – материални и финансови) е ключов фактор. В каква посока на безогледно 
строителство отново сме тласкани? Въпросът ми е кого обслужва това предложение – възложител, който 
не иска да се занимава със строителните отпадъци и на когото се позволява да не се интересува от 
въздействията върху околната среда; проектант, който не иска да осмисли нормативната уредба, а търси 
откъде какво да препише; консултант, който трябва да провери 2 до 4 таблици и 5 страници обяснителна 
записка; или строител, който иска да я кара, както и досега – с кофата на багера да разрушава всичко 
едновременно и за изхвърли строителните отпадъци, за да не плаща на депо? Не вярвам! 
 
 
Източник: kanal6.bg 
 

Заглавие: Отлагат със седмица събирането на опасни отпадъци 
 

Линк: http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16935-
%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8 
 

 
 

Текст: Отлагат се за 28 и 29 март предвидените на 21 и 22 март мобилни събирателни пунктове за 
безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране, които 
Община Сливен и „БалБок Инженеринг“ АД организират. Това информират от отдел „Екология”   в 
общината. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Пролетно почистване започва в община Троян 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1298111 
 

http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16935-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16935-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16935-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16935-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16935-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16935-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16935-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
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Текст: Община Троян и ОП "Комунални услуги" започват традиционното пролетно измиване на улиците и 
почистване в града, съобщават от общинската администрация. От там призовават гражданите да се 
включат в него. Пролетното почистване ще се извършва през март и април.  
Измиването на улиците започна през март, съгласно предварително изготвен график. 
Кметът на Троян Донка Михайлова призовава жителите на общината, представителите на фирми, 
търговски обекти, държавни институции, ведомства и организации, училищата и др. да се включат в 
пролетното почистване и да реализират инициативи за облагородяване на околните терени, се посочва в 
прессъобщението на администрацията. 
Извозването на едрогабаритните отпадъци (бяла, черна техника и мебели), градински отпадъци и 
събраните в полиетиленови чували битови отпадъци от междублоковите пространства ще се извършва от 
ОП "Комунални услуги" по график за града и селата. 
Строителни отпадъци няма да се взимат, те ще бъдат извозвани при индивидуална заявка на гражданите.  
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Започна голямото пролетно почистване на Бургас 
Кметът Димитър Николов призова съгражданите си да се включат в екоинициативата 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/zapochna-golqmoto-proletno-pochistvane-na-burgas-68255.html 
 

 
 

Текст: Традиционното голямо пролетно почистване в Бургас започва от днес – 21 март. По разпореждане 
на кмета Димитър Николов е разработена подробна програма с конкретни мерки и действия. Тя включва 
мероприятия както за територията на града, така и за всички съставни селища. 
Предварително са заснети проблемните точки и нерегламентираните замърсявания, за да се знае кои 
места в общината най-много се нуждаят от почистване. Тази година в екоинициативата ще бъдат 
включени 4 броя челни товарачи, 8 самосвала, 9 поливомиячки, разпределени в две смени на работа – 
нощна - 9 бр. и дневна - 6 бр. 
За съставните селища и квартали са предвидени 1 багер – фадрома, 2 самосвала. В почистването ще се 
включат и 3 екипа от по 6ма работници. В рамките на пролетно почистване ще бъдат подменени 200 
амортизирани кофи за отпадъци от 110 л. с пластмасови от 140 л. Освен това 300 контейнера от 1,1 м3 ще 
бъдат разположени на територията на града. 
Кметът Николов призовава всички бургазлии, учебните и здравни заведения, административните служби, 
търговските обекти, производствените предприятия, по своя инициатива да отделят една част от времето 
си, за да почистят в и около домовете и работните си места. „Солидарните действия на жителите 
отличават проспериращия от мърлявия град.”, смята градоначалникът. 
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Програмата предвижда ръчно и машинно почистване на територии за обществено ползване, почистване 
на регули, дъждоприемни шахти, крайпътни терени, плажни ивици, измиване на улици, събиране и 
изнасяне на строителни, едрогабаритни и растителни отпадъци. Изготвен е конкретен график по дни за 
съответните жилищни комплекси, квартали и населени места. 
Жителите на Бургас могат да почистят пространствата около своите домове, градинките, таваните и 
мазетата си. Старите мебели и други едрогабаритни отпадъци, както и строителните отпадъци от ремонти 
в домакинствата, могат да бъдат предадени на Консорциум "Титан Бургас" абсолютно безплатно, само 
срещу едно обаждане на тел. 056/852 337. 
Изхвърлянето на строителни и едрогабаритни отпадъци в контейнерите или поставянето им до тях е 
нарушение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на общината. 
 
 
Източник: perniknews.com 
 

Заглавие: Националното сдружение на общините: Количеството на изхвърлените отпадъци трябва да 
определя такса смет 
 

Линк: http://perniknews.com/news/read/natsionalnoto-sdruzhenie-na-obschinite-kolichestvoto-na-izhv-
rlenite-otpad-tsi-tryabva-da-opredelya-taksa-smet 
 

 
 

Текст: Количеството на изхвърлените отпадъци трябва да определя размера на такса "смет", а не 
данъчната оценка на имота, смята Националното сдружение на общините. Kmeta.bg потърси мнението на 
изпълнителния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова по повод готвените от години, но неосъществени 
промени на методиката, по която се определя налогът. В момента таксата се формира на база данъчна 
оценка и така живущите в центъра на един град плащат по-висока такса, отколкото тези в покрайнините, 
независимо колко боклук извхвърлят едните или другите. Министерство на финансите има за цел да 
промени методиката, но още не е ясно кога ще стане това. Водеща основа за определяне размера на 
такса "смет" трябва да бъде генерираното количество битови отпадъци, но трябва да се даде на 
общините възможност да избират и друга основа, ако желаят, убедена е Чавдарова. Тя смята, че 
общините трябва да имат свободата на избират коя основа да ползват, за да посрещат най-добре 
нуждите си. НСОРБ сътрудничи активно на финансовото министерство при изготвянето на новите 
правила. Такса "смет" не трябва да се определя на база на данъчната оценка на имота, уверена е Гинка 
Чавдарова. "На всички ни е ясно, че е необходимо да се измени тази несправедлива и остаряла по дух 
основа. Сложността на задачата идва главно от районите с многоетажни жилищни сгради, за които трябва 
да се намери обвързана с количеството на отпадъците система за заплащане на таксата", смята 
изпълнителният директор на НСОРБ. По думите й, общините към момента обикновено ползват данъчната 
оценка на имота, за да определят таксата, тъй като не получават обективна информация за всеки отделен 
потребител на услугата: "Например, гражданите от вилните зони отдавна настояват количеството на 
събраните от тях отпадъци да се обвърже с количеството на употребената от тях електроенергия или 
вода. Държачите на тази информация и в двата случая са търговски дружества", казва Чавдарова и 
допълва, че за да се промени ситуацията, е нужна нова методика. 
 
 
Източник: dariknews.bg 

http://perniknews.com/news/read/natsionalnoto-sdruzhenie-na-obschinite-kolichestvoto-na-izhv-rlenite-otpad-tsi-tryabva-da-opredelya-taksa-smet
http://perniknews.com/news/read/natsionalnoto-sdruzhenie-na-obschinite-kolichestvoto-na-izhv-rlenite-otpad-tsi-tryabva-da-opredelya-taksa-smet
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Заглавие: Откраднаха телефонни кабели, кола, пари и мобилен телефон 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1561204 
 

 
 

Текст: Три телефонни кабела с медни жили, всеки с дължина 280 метра, са откраднати в Добрич, 
съобщават от полицията. Сигналът е подаден на 18 март, в 04:50 ч. от служител на БТК. Той е 
информирал, че е задействана сигнализацията за прекъснати три телефонни кабела в града.По случая е 
образувано бързо досъдебно производство. 
В нощта срещу 17 март е откраднат автомобил „Рено” с добричка регистрация. Сигналът е подаден от 29-
годишната собственичка на колата, която е била паркирана пред дома й в Добрич. Автомобилът е обявен 
за общодържавно издирване. 
На 18 март, в 07:40 ч., в Първо РУ Добрич е получено съобщение от 40-годишен добричлия, че неизвестно 
лице чрез взлом на ключалката е проникнало в таксиметровия му автомобил „Лада”, паркиран в района 
на дома му в ж.к.”Дружба”  и е извършило кражба на мобилен телефон и лични документи. 
800 лева, в банкноти по 20 лева, са били откраднати от джоб на яке по неустановен начин. 55-годишният 
собственик на парите е сигнализирал за кражбата на 18 март в 16:30 часа в РУ Генерал Тошево. 
 
 
Източник: m.tribali.info 
 

Заглавие: Апаш открадна кабел от жп линия 
 

Линк: http://m.tribali.info/bg/apash-otkradna-kabel-ot-zhp-liniya/ 
 

 
 

Текст: Около 23 часа в неделя в полицията в Монтана е получен сигнал, че от жп мост по линията между 
Мездра и Видин в землището на село Мърчево е извършена кражба на съобщителен кабел. По жп 
линията неизвестен бандит с техническо средство срязал кабела МККЖ и си тръгнал с него Проводникът е 
собственост на национална компания „Железопътна инфраструктура“.  
По случая е образувано досъдебно производство. 
 
 
Източник: borbabg.com 
 

Заглавие: Спипаха апаши, обрали локомотив 
 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1561204
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Линк: http://www.borbabg.com/2016/03/21/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2/ 
 

 
 

Текст: Криминалисти от Горна Оряховица са задържали двама мъже от Омуртаг и железничарския град 
за кражба на медни тоководещи шини и прилежащите им кабели от локомотив. Вандалите тарашили 
машината, докато била гарирана в района на локомотивното депо в Горна Оряховица. Престъплението е 
извършено в периода 2 – 16 март. Злосторниците проникнали в базата на БДЖ, като скъсали пломба и 
хартиени лепенки, поставени на вратата на локомотива. 
От разследването е установено, че извършители на кражбата са 34-годишният Ф. Ф. от Омуртаг и 
връстникът му Б. И. от Горна Оряховица. Двамата са стари познайници на полицията и са осъждани. Б. И. 
е задържан за срок до 72 часа. 
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