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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 15 млн. лв. от ранните продажби на квоти на парникови газове – за саниране и електромобили 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4213 
 

 
 

Текст: 15 милиона лева от ранните продажби на квоти от емисии на парникови газове ще бъдат 
оползотворени през тази година за екопроекти чрез Националния доверителен еко фонд (НДЕФ). 14 млн. 
лв. от тях отново са предвидени за подпомагане на проекти за енергийна ефективност на публични 
сгради. Останалите 1 млн. лв. – за първата в България пилотна програма за насърчаване  използването на 
електрически и хибридни автомобили. 
Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на 
конференцията „Енергийна ефективност, интелигентни градове и управление на отпадъците“. 
Министър Василева отбеляза, че в контекста на изменението на шест директиви относно отпадъците, 
опаковките, депонирането, излезлите от употреба превозни средства, батерии и акумулатори и отпадъци 
от тях, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, са поставени цели за 65% рециклиране на 
битови отпадъци до 2030 г., 75 на сто рециклиране на отпадъци от опаковки до 2030 г., 10% максимум 
депониране до 2030 г. 
„През изминалия програмен период, благодарение на европейската солидарност и усилията на всички 
нива, в България бяха изградени 18 регионални системи за управление на отпадъци. Постигнахме и 
напредък по отношение на рециклираните битови отпадъци, като средно за периода 2010-2014 г. 
отбелязахме около 24 процента материално рециклиране, което е  напълно съпоставимо със средното за 
ЕС – 26%. В допълнение, за 2014 г. в страната са рециклирани 54 на сто от строителните отпадъци“, каза 
още Ивелина Василева. 
Министърът добави, че намаляването на депонирането на битовите отпадъци все още е сериозно 
предизвикателство и е необходим широк спектър от публични и частни инвестиции. „Новата оперативна 
програма продължава да развива сектора и да надгражда постигнатите резултати за намаляване на дела 
на депонираните отпадъци, подкрепа за ресурсно-ефективни технологии и бизнес модели, ограничаване 
използването на природни ресурси и увеличаване на количествата използвани рециклирани материали“, 
каза министърът на околната среда и водите. Тя напомни, че по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020“ осигурява 3,5 млрд. лв. за чиста околна среда, от които 2,3 млрд. лв. за сектор „Води“, 562 
млн. лв. за сектор „Отпадъци“, 198 млн. лв. за биоразнообразие, 115 млн. лв. за подобряване на 
качеството на атмосферния въздух и 153 млн. лв. за превенция и управление на риска от наводнения и 
свлачища. 
След форума заедно с министъра на икономиката Божидар Лукарски, министър Василева разгледа 
електромобили, изложени в Интер експо център. 
Програмата за електромобилите е демонстрационна схема с ресурс от 1 млн. лв. Тя стартира на 31 
март и по нея ще може да се кандидатства до 30 май т.г. Бенефициенти могат да 
бъдат  централната администрация, регионалните й подразделения, както и общинските 
администрации. Целта на схемата e по опростен механизъм да се предостави частично субсидиране 
при купуването на превозни средства – електрически или хибридни от типа plug-in. Всяка от 
администрациите може да кандидатства за получаване на частично субсидиране за купуването на 
не повече от три превозни средства – за електромобил по 20 хил. лв., а за хибриден автомобил – по 10 
хил. лв. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4213
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Заместник - министър Атанаска Николова откри „Булаква 2016“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4212 
 

 
 

Текст: Заместник- министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри Осмата 
международна конференция „Булаква 2016“, организирана  от Българската асоциация по водите. Темата 
на конференцията е „Иновативни решения в полза на ефективни ВиК услуги“. 
„Приветствам  организаторите за тази инициатива и ви уверявам,  че в лицето на МОСВ имате партньор и 
съмишленик, защото за нас иновативен и ефективен ВиК отрасъл означава опазване на водния ресурс“, 
каза при откриването заместник- министър Николова. Тя припомни, че всеки анализ, който се  прави в 
сектора през последните години, показва големи загуби по мрежата и неефективно използване на 
водните ресурси. Николова подчерта, че  такива форуми дават иновативните решения, които водят до 
намаляване на загубите и опазването на водните ресурси. Иновативните решения са  добра алтернатива 
на подмяната на водоснабдителната мрежа, която се извършва традиционно. 
МОСВ чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ насочи сериозен  финансов ресурс за 
подпомагане на ВиК сектора. Значителни са средствата, които са заделени и през новия програмен 
период. Те ще бъдат използван както за изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура, така и за 
подпомагане на реформата в сектора. 
Ограниченият финансов ресурс, с които държавата разполага, търсенето на иновативни решения за 
намаляване на разходите е не само възможност, това е отговорност, това е задължение на всеки едни от 
нас, каза в заключение зам.- министър Николова. 
В конференцията вземат участие водещи експерти от МРРБ, бизнеса, неправителствения сектор и 
научните среди. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Започнаха тематични консултации с министерства за новите Планове за управление на 
речните басейни 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4211 
 

 
 

Текст: Експерти от четирите Басейнови дирекции и от дирекция „Управление на водите“ на МОСВ ще 
проведат срещи-консултации за представяне на програмата от мерки на Плановете за управление на 
речните басейни (ПУРБ). Те са в Министерство на земеделието и храните и ще се провеждат до четвъртък. 
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Първата среща беше открита от заместник-министър Атанаска Николова. На нея беше представен плана 
на Басейнова дирекция за Източнобеломорски район. Участниците се запознаха с въздействието на 
селското стопанство върху състоянието на подземни и повърхностни води и с предвидените мерки за 
постигане на добро състояние на водите. 
„За първи път МОСВ предприе тази инициатива активно да търси консултации с компетентните 
ведомства, с икономическите субекти и с неправителствените организации“, каза зам.-министър 
Николова. „Само така ще се гарантират работещи стратегически документи, които да обслужват както 
сектор земеделие, така и нашата основна цел - опазването на околната среда“, допълни  Николова. Тя 
припомни, че плановете за управление на речните басейни са публикувани в работен вариант на 1 
декември миналата година на страницата на МОСВ и на Басейновите дирекции. Периодът за консултации 
с обществеността е шест месеца – до 1 юни 2016 г. До тогава могат да се правят предложения, коментари 
и препоръки. 
Това са вторите планове за управление на речните басейни със срок на действие шест години и ще бъдат 
приети от Министерския съвет. Срокът за приемане е предвиден през септември тази година. 
След Министерството на земеделието и храните, срещите ще продължат през целия месец април и май в 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на икономиката, 
Министерство на енергетиката и Министерството на здравеопазването. 
 
 
Източник: m.dariknews.bg 
 

Заглавие: Разделното събиране се разширява – ще има кошове за дърво, текстил и кожа 
 

Линк: http://m.dariknews.bg/biznes/razdelnoto-sybirane-se-razshiriava-shte-ima-koshove-za-dyrvo-tekstil-i-
kozha-1565355 
 

 
 

Текст: Разделно събиране на дърво, текстил и кожа ще могат да въведат общините след промени в 
Закона за управление на отпадъците, които Министерския съвет /МС/ ще разгледа още този месец. 
Това каза пред БТА министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Важно е да се работи и за т. нар. пунктове за повторна употреба, където ще могат да се поправят 
изхвърлени продукти и да се използват повторно или за други цели, коментира Ивелина Василева. За 
целта са предвидени средства и ще се даде възможност да се включи и частният бизнес. 
В Златоград стартира система за разделно събиране на отпадъците „От врата на врата" 
В Закона за управление на отпадъците ще има текстове, където изрично ще бъде разписано, че ще бъдат 
налагани санкции в случаите, когато се установи унищожаване на контейнери за битови отпадъци, посочи 
Василева. Текстовете са прецизирани така, че да е ясно, че санкциите са насочени към вандалите, които 
унищожават контейнерите, изгарят ги или ги чупят. Санкциите ще бъдат налагани от общинските 
екоинспекторати, които трябва да осъществяват контрол върху подобни вандалски действия. 
Служителите на район "Южен" събират разделно отпадъците 
Ивелина Василева каза, че МОСВ финансира експертно научно изследване, което ще определи какъв е 
допустимият процент на прах и сяра във въглищата, които се използват за битово отопление. Откога ще 
влязат в сила изискванията ще реши създадената за целта междуведомствена работна група, в която 
участват и представители на бизнеса, отговорен за реализацията на тези горива на пазара. 

http://m.dariknews.bg/biznes/razdelnoto-sybirane-se-razshiriava-shte-ima-koshove-za-dyrvo-tekstil-i-kozha-1565355
http://m.dariknews.bg/biznes/razdelnoto-sybirane-se-razshiriava-shte-ima-koshove-za-dyrvo-tekstil-i-kozha-1565355
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1548055
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1534800
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Планът за управление на Национален парк Пирин е внесен отново в МОСВ, след отразяване на 
коментарите, представени от ведомството и в момента се оценява. Планът за управление на Рила обаче 
все още не е внесен в МОСВ. 
 
 
Източник: projectmedia.bg 
 

Заглавие: До 30 май може да се кандидатства за субсидиране за електро- и хибридни автомобили 
Бенефициенти могат да са централната администрация, регионалните й подразделения, както и 
общинските администрации 
 

Линк: http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=63388 
 

 
 

Текст: На 31 март стартира националната програма за насърчаване  използването на електрически и 
хибридни автомобили – т. н. „чисти“ превозни средства, които щадят природата, съобщи на 
пресконференция министърът на околната среда и  водите Ивелина Василева. Това е първата в България 
пилотна демонстрационна схема с ресурс от 1 млн.лв.,  реализирана чрез Националния доверителен 
екофонд (НДЕФ) със средства, получени от ранните продажби на квоти от емисии на парникови газове. 
Условията за участие са публикувани на страницата на НДЕФ. Информацията ще бъде достъпна и чрез 
сайтовете на МОСВ и на партньорите – Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ). 
Бенефициенти могат да са централната администрация, регионалните й подразделения, както и 
общинските администрации. Целта на схемата e по опростен механизъм да се предостави частично 
субсидиране при купуването на превозни средства – електрически или хибридни от типа plug-in. Всяка от 
администрациите може да кандидатства за получаване на частично субсидиране за купуването на не 
повече от три превозни средства – за електромобил 20 хил. лв., а за хибриден автомобил – 10 хил. лв. 
Кандидатстването е до 30 май с попълнен формуляр по критерии, зададени от НДЕФ. 
Чрез тази програма МОСВ стимулира използването на превозни средства, които в най-малка степен 
вредят на околната среда. Според коефициентите на евроемисионните стандарти един  дизелов 
автомобил отделя средно 12, 8 кг емисии въглероден диоксид при 20 хил. км пробег 
годишно.  Бензиновият отделя средно 46 кг въглероден диоксид при същия годишен пробег. За 
електромобилите тази цифра е 0. Разчетите показват, че в дългосрочен план електромобилът се оказва 6 
пъти по-икономичен. Министър Василева направи сравнение и с разходите за зареждане на един 
електромобил – 720 лв. за 20 хил. км, а за същия годишен пробег средно разходите за гориво на един 
конвенционален автомобил е 3150 лв., плюс средно 1000 лв. за масла и консумативи. 
Министърът припомни мерките, подпомагащи политиката на МОСВ за използването на 
екологосъобразни превозни средства, щадящи природата. „Оперативна програма „Околна среда“ в 
голяма степен допринесе за подобряване на състоянието на автопарка в големите градове. През миналия 
програмен период бяха доставени 10 мотриси за метрото, 20 трамвая, 126 автобуса за столицата и 100 
тролея за Стара Загора, Варна, Бургас и Плевен. По инициатива на МОСВ ще бъдат намалени екотаксите 
при купуването на електромобили – с 30 на сто, а за хибридни коли с 15 процента“, каза Ивелина 
Василева. 
През тази година НДЕФ разполага и с ресурс от 14 млн. лв. за проекти за подобряване на енергийната 
ефективност на публични сгради, което включва саниране и подмяна на отоплителните и осветителните 
инсталации. Досега с финансиране от НДЕФ по Националната схема за зелени инвестиции с 32 млн. лв. са 
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ремонтирани 90 общински сгради – училища, детски градини, университети, болници. Годишните 
спестявания от тези 90 обекта са почти 5 млн. лв. от намалени сметки за ток и парно, съобщи министър 
Василева. В Тракийския университет например само за 1 година са спестени 90 хил. лв., с които са 
ремонтирани и оборудвани учебни зали.  В няколко детски градини в различни населени места са били 
открити групи и наети специалисти за нови художествени дейности. В едно училище от икономии е 
изградена сигнално-охранителна система, в читалище са финансирани танцова и театрална школа за 
деца, а за една болница е закупена нова медицинска техника. 
Към момента НДЕФ работи по реализацията на 66 проекта за 94 обекта, които ще се осъществят на 
територията на 56 общини. Обектите са детски градини, училища, читалища, музеи, спортни зали, 
общежития – важни за осигуряването на публичните услуги сгради. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Шумен със санкции за 77 200 лв. през март  
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1565290 
 

 
 

Текст: Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води са извършили 147 проверки в 
Шуменска и Търговищка област. 16 са извънредни, като 2 от тях са по сигнали на „зеления" телефон и по 
жалби. За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство са дадени 82 
предписания. 6 наказателни постановления са издадени от екоинспекцията в Шумен през месец март 
тази година на обща стойност 77 200 лв. Съставените актове са 15. 
Екоинспекцията е наложила имуществена санкция в размер на 60 000 лв. на община Омуртаг. Причината 
е, че, в качеството си на собственик на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Омуртаг, с 
бездействието си общината е допуснала нарушения на Закона за управление на отпадъци. На община 
Венец е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв. за това, че е извършила транспортиране на 
смесени битови отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране без да притежава 
действащ регистрационен документ от Закона за управление на отпадъците. Санкции са издадени на 
„Месни продукти" - с. Здравец. Две санкции по 4 000 лв. са издадени на предприятието. Първото за това, 
че не е изпълнило в срок задължително предписание, дадено с констативен протокол за прекратяване на 
заустването на производствени отпадъчни води от предприятието в река „Здравешко дере" и второ - за 
това, че не е изпълнило в срок задължително предписание за представяне на документи, дадено на 
основание от Закона за опазване на околната среда. 
През месеца експертите на РИОСВ - Шумен са съставили 15 акта на физически лица, от които 13 на 
билкозаготвители, които не са представили отчет за добитите от тях количества от лечебни растения за 
2015 г. 
Продължава извършването на проверки от експертите на екоинспекцията във връзка със заповед на 
министъра на околната среда и водите, относно превенция и недопускане на замърсявания с отпадъци на 
речните легла и прилежащите територии на реките. 
 
 
Източник: novjivot.info 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1565290
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Заглавие: Автоморга в Кърджали работи на неразрешено място, отнесе акт от РИОСВ-Хасково 
 

Линк: http://www.novjivot.info/2016/04/05/50132/ 
 

 
 

Текст: Инспекцията предписа на кметовете в региона да почистят общинската пътна мрежа 
Общо 116 проверки извършиха през март екоекспертите, събраните глоби са над 5000 лв. 
Акт за неизпълнено предписание състави Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково 
на автоморга в Кърджали. Фирмата извършва дейността си с излезли от употреба автомобили на 
неразрешено място и въпреки предписанията на контролния орган, не е преустановила или променила 
това. 
Общо 116 проверки на 115 обекта извършиха експерти от РИОСВ в Хасково през месец март. Дадени са 
103 предписания за отстраняване на допуснатите нарушения. Издадени са 5 наказателни постановления, 
съставени са 3 акта и е наложена една санкция. От наложените наказания  включително за предишни 
периоди , през март са постъпили 5294 лв. Това съобщиха от Регионалната инспекция в Хасково. 
Три наказателни постановления са наложени на билкозаготвители от Любимец, които не са предоставили 
обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2015 г. билки и техния произход 
по позволително и за складовите наличности. Другите две наказателни постановления са за 
нарушения  на Закона за водите. 
Дадени са предписания на кметовете на 16-те общини на територията,  контролирана от РИОСВ-Хасково, 
да предприемат спешни мерки за почистването и поддържането на общинската пътна мрежа в 
съответствие с изискванията на Закона за отпадъците. 
Проверките дали са изпълнени предписанията ще се извършват през месец май, увериха от РИОСВ. 
 
 
Източник: haskovo.info 
 

Заглавие: Кметовете с предписания от екоинспекцията да си почистят пътищата 
 

Линк: http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=34387&Itemid=2 
 

 
 

Текст: Дадени са предписания на кметовете на 16-те общини на територията, контролирана от РИОСВ-
Хасково, за предприемане на спешни мерки за почистването и поддържането на общинската пътна 
мрежа в съответствие с изискванията на Закона за отпадъците.  
Предписанията са дадени в писмо на заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков 
и за изпълнението им ще бъдат извършени масирани проверки през месец май.  
Три наказателни постановления са наложени през март на билкозаговители от Любимец, съобщават от 
РИОСВ-Хасково  

http://www.novjivot.info/2016/04/05/50132/
http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=34387&Itemid=2
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Те не са предоставили обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2015 г. 
билки и техния произход по позволително и за складовите наличности.  
Другите две наказателни постановления са за нарушения на Закона за водите. На автоморга в Кърджали е 
съставен акт за неизпълнено предписание за преустановяване извършването на дейности с излезли от 
употреба автомобили на неразрешено за целта място.  
Експертите от РИОСВ са проверили през месеца 115 обекта. След извършените 116 проверки са дадени 
103 предписания за отстраняване на допуснатите нарушения, съставени са и 3 акта и е наложена една 
санкция.  
От наложените наказания, включително за предишни периоди, през март са постъпили 5294 лв. 
На Зеления телефон през месеца са постъпили 7 сигнала. 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Глобиха община Омуртаг заради нередности в сметището 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/345888-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE.html 
 

 
 

Текст: 60 хиляди лева е глобена Община Омуртаг за нарушения в регионалното депо за отпадъци. 
Имуществената санкция е наложена, защото местната власт в качеството си на собственик на сметището 
за неопасни отпадъци е бездействала и не е спазила разпоредбите на Закона за управление на отпадъци, 
информираха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен. 
Санкции са издадени и на предприятие за преработка на месо в търговищкото село Здравец. Глобите за 
фирмата са две, всяка от които по 4 хиляди лева. Първата е за това, че предприятието не е изпълнило в 
срок задължително предписание, дадено с констативен протокол за прекратяване на заустването на 
производствени отпадъчни води в река „Здравешко дере”, а второ – за това, че не е изпълнило в срок 
задължително предписание за представяне на документи, дадено на основание от Закона за опазване на 
околната среда. 
Експертите на РИОСВ са извършили 147 проверки в Шуменска и Търговищка област през месец март. 16 
са извънредни, като 2 от тях са по сигнали на „зеления” телефон и по жалби. За установени 
несъответствия по прилагането на екологичното законодателство са дадени 82 предписания. 6 
наказателни постановления са издадени от екоинспекцията през месец март на обща стойност 77 200 лв. 
Съставените актове са 15. 
Санкционирани са 15 физически лица, от които 13 билкозаготвители, които не са представили отчет за 
добитите от тях количества от лечебни растения за миналата година. 
Продължава извършването на проверки от експертите на РИОСВ – Шумен във връзка със заповед на 
министъра на околната среда и водите, относно превенция и недопускане на замърсявания с отпадъци на 
речните легла и прилежащите територии на реките, информираха от пресцентъра на ведомството. 
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Източник: infopleven.com 
 

Заглавие: Проблемите с нерегламентираните сметища в община Плевен отново на дневен ред 
 

Линк: 
http://infopleven.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%
B5-%D1%81-
%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5/ 
 

 
 

Текст: Проблемите с нерегламентираните сметища в община Плевен отново бяха тема на разговор на 
редовната оперативка на общинската администрация. Началникът на отдел „Екология“ в Общината инж. 
Павлина Тодорова сподели, че предстои проверка от РИОСВ на 13 април, която е насочена главно към 
коритата на реките. Въпреки че те бяха почистени и проверени съвсем скоро, повторна проверка от 
страна на отдела е показала, че коритата отново се използват за изхвърляне на отпадъци. 
Остава проблемът и на изхода за Ясен, където при последната проверка този път е намерена изхвърлена 
животинска тор непосредствено до река Вит. 
От РИОСВ ще проверят и ретензионния язовир при село Гривица, като след проверката няма да има 
предупредителен протокол, а направо ще бъдат съставяни актове. 
Павлина Тодорова обясни, че в понеделник и вторник ще бъдат извършени нови проверки на местата, 
преди това да направи РИОСВ, но няма как да се контролира изхвърлянето на отпадъци на 
нерегламентирани места непрекъснато. 
В тази връзка кметът на Плевен Георг Спартански коментира, че отново ще бъдат хвърлени хиляди левове 
за почистване на такива сметища. Градоначалникът попита как Държавата мисли, че Общината може да 
се справи с подобен проблем, след като няма нужния ресурс за назначаване на охрана и т.н.. „Да ни даде 
Държавата механизъм как да се справим с тези, които трошат детски площадки и хвърлят боклуци, и ние 
ще го приложим“, заяви още Спартански. 
 
 
Източник: pik.bg 
 

Заглавие: Кметска заповед определя местата за изхвърляне на отпадъци в Козлодуй 
 

Линк: http://pik.bg/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-
%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9-news513506.html 
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Текст: Със заповед на кмета на община Козлодуй Маринела Николова е забранено изхвърлянето на 
отпадъци при входно-изходната артерия за Лом, под птицекомбината. Депонирането на строителни 
отпадъци и излишни земни маси вече се извършва само на временна площадка за депониране на 
строителни и инертни отпадъци, разположена на 200 м. след Спортната зала в Козлодуй.  
За да се изхвърлят те обаче, трябва най-напред да се заплати такса в Общината, като в замяна на това се 
получава съответното разрешително за депониране на земни маси или строителни отпадъци. Разрешения 
за депониране на строителни отпадъци и излишни земни маси се издават от дирекция  
“Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности”, уточняват 
от общинската администрация. Освен това в протокола за откриване на строителна площадка за обектите 
задължително трябва да се впише лицето, отговарящо за дейностите по третиране и транспортиране на 
строителни отпадъци и излишни земни маси, местонахождението на депото, както номера на издаденото 
разрешение. 
 
 
Източник: kozloduy-bg.info 
 

Заглавие: Търговците вече ще изхвърлят хартиените отпадъци разделно 
 

Линк: http://www.kozloduy-bg.info/?p=news&aid=15939 
 

 
 

Текст: Всички търговски обекти, намиращи се на територията на община Козлодуй, вече са длъжни да 
изхвърлят образуваните хартиени отпадъци, картонени и пластмасови опаковки в разположените цветни 
контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Заповед на кмета на общината Маринела 
Николова, издадена на 4 април, вече ги задължава или да ги изхвърлят разделно, или да предават чрез 
изкупуване образуваните хартиени отпадъци, картонени и пластмасови опаковки на лицензирана 
организация „Унитрейд 2011” ООД, база - гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” № 62. В документа е 
указано, че преди да се изхвърлят в определените за целта места, картонените опаковки следва да бъдат 
предварително разгънати. Преди предаване в пункта пък отпадъчните кашони трябва да бъдат разгънати 
и завързани, а пластмасовите се изисква да бъдат събрани в здрава опаковка, предпазваща от 
разпиляване. 
 
 
Източник: fermer.bg 
 

Заглавие: Решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство представят в София 
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ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското 
стопанство в периода 5-7 април. 
 

Линк: http://www.fermer.bg/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-
%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B2-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news16517.html 
 

 
 

Текст: Производители и вносители от 13 държави ще вземат участие тази година на изложенията ЕЕ и ВЕ 
(eнергийна ефективност и възобновяема енергия) и Save the Planet (управление на отпадъци и 
рециклиране). Изявата се организира от Виа Експо в ИЕЦ, София в периода 5-7 април. 
Акцентът ще бъде върху биоенергията. Schmack Biogas ще популяризира решения за сухо и мокро 
анаеробно разлагане и по-специално малки инсталации с широко приложение в селското стопанство. 
Арго Интернешънъл, съвместно с партньорите си Green Climatech и Biofuture, ще популяризират широк 
асортимент котли на пелети, машини за производство на пелети и енергийноефективни уреди за 
отопление и охлаждане. От Джордан ЕМ ще видим пелетни котли и бойлери Heizomat. 
Швейцарската фирма Hybag търси партньори за България. Тя е водеща в производството на машинни 
системи за обработка на органични отпадъци в биомаса като пакетирани и непакетирани био отпадъци, 
дефектни партиди от хранително-вкусовата промишленост и др. Новонетикс съвместно с бизнес 
партньорите си Molinos AFAU, CPM Europe и Dutch Dryers предлага цялостни линии и машини за сушене и 
гранулиране на отпадъци от дървесина и от селското стопанство (слама, слънчогледова люспа, стебла на 
царевица и др.). Метекно България предлага термоизолационни стенни и покривни панели с изолация от 
минерална вата и полиуретан. Те са икономически изгодна инвестиция и са подходящи за изграждане на 
промишлени, бизнес и селскостопански сгради, хладилни помещения и контейнери. 
На щанда на Би Ем Лизинг Трейд представителите на общините ще се запознаят с нови продукти на 
фирмата – автомобили за сметосъбиране – тип вариопреси и ротопреси, отличаващи се с ниски разходи 
за експлоатация и поддръжка. М&М Фрут и Мева България ще покажат контейнери за агрокултурата и за 
разделно събиране на различни видове отпадъци. 
Две еднодневни конференции ще се проведат на 5-ти април, в които ще вземат участие експерти от 
авторитетни международни организации и български институции. Интерес ще предизвика темата 
„Превръщането на отпадъците в ресурс в секторите: селско стопанство, хранително-вкусова 
промишленост и дървообработване.“ 
Паралелно събитие ще е изложението за интелигентни градове. 
 
 
Източник: lovechmedia.com 
 

Заглавие: Червен бряг ще вози отпадъците си в Луковит 
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Линк: 
http://lovechmedia.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%87%D
0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B3-%D1%89%D0%B5-
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-
%D0%B2-%D0%BB%D1%83%D0%BA/ 
 

 
 

Текст: От 04.04.2016г. се спира експлоатацията за депо за опасни отпадъци – гр.Червен бряг, местност 
Долна биволица. 
Съгласно писмо от кмета на Община Луковит – Иван Грънчаров, за започване експлоатация на регионално 
депо за неопасни отпадъци – гр. Луковит, извозването и транспортирането на отпадъците от Община 
Червен бряг ще бъде пренасочено там. Община Червен бряг има разработен проект за рекултивация на 
депо за отпадъци в Червен бряг, местност Долна биволица, което следва да се изпълни след неговото 
одобрение. 
 
 
Източник: avantage.bg 
 

Заглавие: Ековандали вилнеят край Ахелой, никнат нови незаконни сметища 
 

Линк: http://avantage.bg/index.php/2014-07-06-14-17-13/1980-ekovandali-vilneyat-krai-aheloi-niknat-novi-
nezakonni-smetishta 
 

 
 

Текст: Районът край историческото селище е пълен с купчини прогнили мебели, продънени легени, кофи, 
найлони и строителни отпадъци, но наказани няма 
Ековандали вилнеят край Ахелой. Нови незаконни сметища изникнаха край историческото селище. 
Солените глоби от 500 лева не стряскат никого. 
Районът е пълен с купчини прогнили мебели, продънени легени, кофи, найлони и строителни отпадъци, 
но наказани няма. Тези, които мацат природата, се чувстват безнаказани и боклуците стават все повече. 
Вятърът разнася боклуците из плодородните земи на Ахелой, съобщава телевизия СКАТ. Време е 
чиновниците от отдел екология и чистота в Община Поморие да си направят пролетна разходка из района 
на Ахелой, за да видят сами незаконните сметища и да предприемат действия за тяхното премахване.  
 
 
Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: 250 кг боклуци изчистиха доброволци от гората над „Аспарухово“ 

http://avantage.bg/index.php/2014-07-06-14-17-13/1980-ekovandali-vilneyat-krai-aheloi-niknat-novi-nezakonni-smetishta
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Най-малката участничка е 8 годишно момиченце 
 

Линк: http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2016-04-05/250-kg-boklutsi-izchistiha-dobrovoltsi-ot-gorata-
nad-asparuhovo 
 

 
 

Текст: Като част от проявите, свързани със Седмицата на гората, в неделя доброволци почистиха гората 
над кв. Аспарухово. Началото на акцията е дадено до боровата гора, непосредствено до дерето на ул. 
„Моряшка”, известно още като източен отводнителен канал на кв. „Аспарухово”, съобщиха 
организаторите. Първият по-голям обект на почистването е поляна, известна сред местното население 
като „Пионерската поляна”. Най-малкият участник в групата е 8 годишно момиченце, което за първи път 
участва в такава мащабна акция и минава целия преход по време на акцията. 
Участие са взели 27 човека, сред които 5 представители на горското стопанство, 2-ма - неживеещи във 
Варна (1 чужденец и 1 жена от Южна България), както и 2 деца.  Събрани са 44 чувала с общо около 250 кг 
боклуци. Почистени са над 15 км горски пътища и пътеки. Маркирани са 3 големи сметища, данни за 
които предстои да бъдат внесени в район „Аспарухово” на община Варна и горското стопанство. 
Основната част на акцията е продължила 6 часа. 
 
 
Източник: m.standartnews.com 
 

Заглавие: Цял месец уборки в Мелник за Великден 
 

Линк: http://m.standartnews.com/regionalni/tsyal_mesets_uborki_v_melnik_za_velikden-328498.html 
 

 
 

Текст: Цял месец уборка в Мелник, за да бъде най-малкият ни град чист и подреден за големия 
християнски празник Великден. В акцията се включват и местните жители. Те „тренират" с метлите 
двуразово – и сутрин, и следобед. 
„Има много работа, никак не е лесно, но за мен хигиената и чистотата са много важни. Чакаме хиляди 
български и гръцки туристи за великденските празници, не бива да се излагаме. Само хората към 
кметството, дето са по временната заетост, не могат да се справят. Затова отправих апел и към мелничани 
да запретнат ръкави и да направим градчето ни приветливо и чисто", обясни кметът на Мелник Наско 
Петев. Той преди време осигурил да се доставят 3-4 контейнера, които са втора употреба, но пък вършат 
добра работа. Поставени са на места, където досега не е имало кофи и често там се образували 
нерегламентирани сметища. Управникът настоял пред фирмата по чистотата да минава по-често, за да не 
се препълват контейнерите и да се принуждават местни хора и туристи да изхвърлят отпадъци край тях, 
които после кучетата разнасят навсякъде. 
Здрава уборка правят служителите на църквите и на Музея на виното в Мелник. Районите около тези 

http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2016-04-05/250-kg-boklutsi-izchistiha-dobrovoltsi-ot-gorata-nad-asparuhovo
http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2016-04-05/250-kg-boklutsi-izchistiha-dobrovoltsi-ot-gorata-nad-asparuhovo
http://m.standartnews.com/regionalni/tsyal_mesets_uborki_v_melnik_za_velikden-328498.html
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сгради трябва да са лъснати до блясък за Великден. Гръцките туристи по традиция посещават храмовете в 
региона, както и Роженския манастир. Българи, чехи, македонци и французи също ще бъдат тук за 
великденските празници. „Всичко трябва да блести от чистота. Защото чужденците и това гледат. Няма да 
се изложим", твърдят местните хора, които почистват районите край домовете си. 
 
 
Източник: novjivot.info 
 

Заглавие: Задигнаха 200 метра меден кабел от завод в Кърджали, крадците счупили прозорец 
 

Линк: http://www.novjivot.info/2016/04/05/50121/ 
 

 
 

Текст: За кражба на меден кабел двама са задържани в Районното управление в Кърджали. В 
полицейското управление вчера бил подаден сигнал, че за периода от 18 март до 4 април от помещение 
на завод в областния център били откраднати 200 метра кабел, като извършителите проникнали през 
счупен прозорец. При проведените издирвателни действия са задържани И.Ю./31/ и М.П./24/. Кабелът е 
открит и иззет. Работата по изясняване на случая продължава. 
 
 
Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Пипнаха крадеца оставил част от Карнобат без интернет 
 

Линк: http://faragency.bg/bg/pipnaha-kradetsa-ostavil-chast-ot-karnobat-bez-internet/ 
 

 
 

Текст: Служители от Районно управление – Карнобат задържали 44 годишния Й.Г. от Карнобат за това, че 
чрез срязване с клещи, извършил кражба на около 500 м. кабели от улична интернет-мрежа, 
разположена в района на карнобатските улици «Тракия», «Лазар Маджаров», «Пейо К. Яворов» и 
«Йордан Йовков». По случая е образувано бързо полицейско производство. 
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