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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България е постигнала напредък по отношение на рециклираните битови отпадъци 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4250 
 

 
 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков участва в семинар на тема 
„Устойчиво управление на битовите отпадъци-от събирането до икономическото и енергийното им 
оползотворяване“. Семинарът се провежда в рамките на инициативата „Екообщина“ на Посолството на 
Франция в България в партньорство с Министерството на околната среда и водите. 
Споделянето на опита на една страна членка на Европейския съюз, която има традиции в управлението 
на битовите отпадъци, ще е от полза за нашите общини, за които този процес все още е 
предизвикателство, каза по време на семинара заместник-министър Живков. Той допълни, че политиките 
по управление на отпадъците на европейско и национално ниво са насочени към значително намаляване 
на количеството на генерираните отпадъци чрез нови инициативи за предотвратяване на образуването на 
отпадъци, по-добро използване на ресурсите, както и насърчаване на преминаването към по-устойчиви 
модели на потребление и производство. За пример Красимир Живков посочи, че производството на 
енергия от отпадъци може да създаде полезни взаимодействия с енергийната политика на ЕС и с 
политиката относно климата, но трябва да се ръководи от принципите на йерархията при управление на 
отпадъците. Основната цел на Енергийния съюз на ЕС е да се предостави на потребителите (домакинства 
и предприятия) сигурна, устойчива, конкурентна и достъпна енергия. 
Заместник-министърът обърна внимание на ползите от третирането на битовите отпадъци и в частност на 
биоотпадъците в съоръжения за анаеробно разграждане - намаляването на парниковите емисии, 
образувани от депонираните биоразградими отпадъци и производството на зелена енергия от отпадъци. 
Той припомни, че в България са въведени задължения за общините, системите за разделно събиране, 
повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци да осигуряват като минимум 
изпълнението на следните цели: 
Количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 
включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци 
от други източници, които да достигнат общините, в следните срокове и количества: 
-  до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло 
- до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло 
- до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло. 
Цели за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци: 
- най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството депонирани биоразградими битови 
отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г. 
Оценката на постигнатото в България до момента показва стабилни средни за ЕС резултати при 
управлението на битовите отпадъци. След 2010 г. е налице цялостна тенденция за намаляване на 
образуваните количества отпадъци в страната, като през 2014 г. средната норма на глава от населението 
е 442 кг. при средно за ЕС от 475 кг. За периода 2010-2014 г. България е постигнала напредък по 
отношение на рециклираните битови отпадъци. Средно за периода страната затвърждава позициите си 
от около 24% материално рециклиране. Постигнатият резултат е напълно съпоставим със средния за ЕС, 
който е 26%, обясни Красимир Живков.  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4250
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Ефективното използване на отпадъците като ресурс посредством повторно използване, рециклиране и 
оползотворяване, може да допринесе за положителна промяна за цялостната макроикономика на 
страната ни, както и за прехода ѝ към зелена икономика. Ако не извлечем икономическа полза от новия 
подход за ефективно използване на отпадъците и прилагането на принципите на кръговата икономика, 
бихме пропуснали бъдещи възможности за развитие на различни сектори от икономиката. Необходимо е 
да подобряваме нашето разбиране за това кои отпадъци са подходящи за повторна употреба, 
рециклиране или оползотворяване, тъй като това ще доведе до намаляване на потреблението на 
природни ресурси, каза в заключение заместник-министър Живков. 
Конкурсът „Екообщина“ е под патронажа на президента на Р България и се осъществява в партньорство с 
Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. МОСВ партнира в категориите „устойчиво управление на водите“ и „устойчиво 
управление на отпадъците“ (с по две подкатегории – за община с население до 10 000 души и с 
население над 10 000 души). Чрез Оперативна програма „Околна среда“ се осигурява четиридневно 
учебно пътуване във Франция през 2017 г. за представители на общините лауреати в двете категории. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева разгледа сондажния кораб Noblе Globetrotter II 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4251 
 

 
 

Текст: Премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев и министрите Ивелина Василева, 
Теменужка Петкова и Ивайло Московски посетиха кораба Noblе Globetrotter II на Порт Бургас, който ще 
направи първия проучвателен сондаж за нефт и газ в площ „Хан Аспарух“ в Черно море. 
„Местният добив е гаранция за диверсификация, енергийна сигурност и независимост“, каза премиерът. - 
Днес представяме първия сондажен кораб, който ще работи в територията на дълбоко Черно море у нас. 
Корабът Noblе Globetrotter II е от последно поколение, предоставя модерни сондажни технологии и най-
вече е с изключително висока степен на безопасност. Компанията вече заплати бонус в размер на 80 млн. 
лева. До края на 2015 г. вече е инвестирала близо 184 млн. лева и заплаща ежегодно „такса площ“ в 
размер на 1,138 млн. лева, като за 5 години средствата възлизат на повече от 5,7 млн. лева. Данните от 
сеизмичните изследвания са обнадеждаващи и ще бъдат обследвани две геоложки структури, от които се 
очаква да бъдат открити нефт, природен газ и кондензат. С местния добив, доставки от Южния газов 
коридор, от терминала за втечнен природен газ от Александропулис, от Русия – България ще има достъп 
до повече от три различни източника на природен газ, каквито са и препоръките на ЕК. А битовите и 
индустриалните потребители у нас ще получават енергийния ресурс на цена с 30-35% по-ниска, тъй като 
няма да се добавят таксите за пренос“, посочи премиерът. 
По данни на „Тотал Е&П България Б.В“ първият сондаж ще започне през май на около 128 км източно от 
Варна и ще достигне 5 600 м дълбочина. Ще се обследват две геоложки структури, от които се очаква да 
бъдат открити нефт, природен газ и кондензат. Сондажните дейности ще продължат около 4 месеца. 
Оценка на перспективността на блока ще бъде направена до края на 2016 г. Вторият проучвателен 
сондаж е  планиран за 2017 г. 
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Източник: infomreja.bg 
 

Заглавие: Господинци получи трети отказ от МОСВ да отпусне 10 000 лева за детска площадка в селото 
 

Линк: http://infomreja.bg/gospodinci-poluchi-treti-otkaz-ot-mosv-da-otpusne-10-000-leva-za-detska-
ploshtadka-v-seloto-29897.html 
 

 
 

Текст: За трета поредна година експертната комисия не одобри скромния проект за 10 000 лева, внесен 
от кметството в Господинци и Община Гоце Делчев в Министерството на околната среда и водите за 
финансиране по националната кампания "За чиста околна среда". 
Проектът на гоцеделчевското село е за облагородяване на детски кът в старата част на селото, включващ 
още почистване, залесяване и зацветяване на площи, възстановяване на зони за отдих, както и 
ремонтиране, закупуване и монтиране на нови детски съоръжения - пързалки, люлки, катерушки и други. 
Въпреки нуждата от детска съвременна площадка на живеещите в Господинци 132 деца на възраст от 0 
до 18 години, проектът отново не е сред одобрените 234 проектни предложения за финансиране от общо 
подадените от цялата страна 1217. 
В същото време в списъка на одобрените проекти има такива за села със затихващи функции, където 
дори няма и деца.  
Кметът на Господинци Ахмед Ходжов предполага, че става въпрос за допусната грешка. Затова настоява 
за проверка и преразглеждане, като в писменото си запитване, отправено лично към министър Ивелина 
Василева, настоява за конкретен отговор по какви критерии се одобряват проектите и защо скромният 
проект на Господинци от 10 000 лева за детска площадка в селото има отказ за трети пореден път. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Велико Търново: 1059 обекта е проверила РИОСВ през 2015 година 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/04/20/2227377/veliko-tarnovo-1059-obekta-e-proverila-
riosv-prez-2015-godina.html 
 

 
 

Текст: 1059 обекта е проверила Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново 
през 2015 година. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Елена Стефанова, директор на РИОСВ 
– Велико Търново. Тя посочи, че в следствие на извършените проверки са издадени 198 предписания за 
привеждане на предприятията в съответствие с изкискванията на законодателството по околна среда. 
Само един оператор не е изпълнил предписанието, за което му е съставен акт. В резултат на контролната 
дейност са съставени 63 акта за констативно нарушение и 62 броя наказателни постановления на обща 

http://infomreja.bg/gospodinci-poluchi-treti-otkaz-ot-mosv-da-otpusne-10-000-leva-za-detska-ploshtadka-v-seloto-29897.html
http://infomreja.bg/gospodinci-poluchi-treti-otkaz-ot-mosv-da-otpusne-10-000-leva-za-detska-ploshtadka-v-seloto-29897.html
http://www.focus-news.net/news/2016/04/20/2227377/veliko-tarnovo-1059-obekta-e-proverila-riosv-prez-2015-godina.html
http://www.focus-news.net/news/2016/04/20/2227377/veliko-tarnovo-1059-obekta-e-proverila-riosv-prez-2015-godina.html
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стойност над 108 000 лева. „Най-честите нарушения, които сме констатирали за неводене на отчетност по 
отпадъците“, отбеляза Стефанова. Тя посочи, че до Териториалната дирекция на НАП са изпратени 21 
преписки за принудително изпълнение на обща стойност над 30 000 лева. 155 288 лева са събрани от 
наложени глоби и санкции през 2015 година. В резултат на контролната дейност на РИОСВ са почистени 
61 нерегламентирани сметища, от които 37 на територията на Великотърновска и 24 в Габровска област. 
През годините са извършени 433 непланирани проверки, които като брой са съизмерими с извършените 
извънредни проверки през 2014 година. „Запазва се тенденцията за намаляване на процентното 
съотношение на извънредните проверки спрямо планираните“, отбеляза директорът на РИОСВ – Велико 
Търново. Елена Стефанова отчете, че през 2015 година са постъпили общо 86 жалби и сигнали за 
замърсяване на компонентите на околната среда. На 75 от тях са извършени проверки. Останалите 11 са 
изпратени за решаване по компетентност от други институции. Общият брой на жалбите е 17. 
Основателни от тях са пет, неоснователни - 9, а три са изпратени по компетентност. За същия период са 
постъпили 69 сигнала на „Зеления телефон“, от които основателни са 34, 27 са неоснователни, а 8 са 
препратени по компетентност. „Отчитаме намаление на жалбите за замърсявания с оборска тор и 
отглеждане на голям брой животни в населените места. Забелязва се тенденция за привеждане в 
съответствие и на тези обекти. Относително висок остава броят на основателните сигнали и жалби за 
наличие на нерегламентирани сметища на битови и строителни отпадъци. В тези случаи се дават 
предписания до кметовете за почистване на тези сметища. В сравнение с предходната година са се 
увеличили сигналите за защитени видове животни, които в безпомощно състояние, особено през късния 
летен сезон. Основна причина според нас е повишената информираност на гражданите и ролята на 
телефон 112“, посочи Елена Стефанова. Тя допълни, че в резултат на намесата на експертите от Отдел 
„Биологичните разнообразие”, през 2015 година са спасени девет защитени видове птици в безпомощно 
състояние. Те са изпратени за лечение в Спасителния център в Стара Загора.  
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Екокампания за рециклиране на текстил и стари дрехи 
 

Линк: http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100682857/ekokampania-za-reciklirane-na-tekstil-i-stari-drehi 
 

 
 

Текст: По някои улици на столицата София вече могат да се открият някои от общо 12-те нови контейнера 
за текстил и стари дрехи. Те са част от национална кампания за популяризиране на система за ефикасно 
събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението. Всичко събрано ще бъде 
допълнително преглеждано и разпределяно. Годните за употреба неща ще бъдат използвани в т.нар. 
кризисен резерв. Така в случаи на бедствия Българския червен кръст ще дарява дрехи на хората в нужда. 
Текстилът, който вече не може да се ползва по предназначение, ще се предава за рециклиране, а 
средствата от това ще се събират във Фонда за подпомагане при бедствия и кризи. Първо кампанията 
стартира пилотно от Пловдив в началото на март и вече  са събрани 8 тона текстил. През май ще бъдат 
монтирани още 25 контейнера в Пловдив и София. В средата на годината кампанията ще се разпространи 
и в Стара Загора, Сливен, Бургас и зоните около тях, както и в Северна България.  
 
 
Източник: kanal3.bg 
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Заглавие: И у нас вече има еко машина за хранене на бездомни животни 
Единственият в България еко автомат от този род е монтиран в Бургас 
 

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/29766-I-u-nas-veche-ima-eko-mashina-za-hranene-na-
bezdomni-dzivotni%22 
 

 
 

Текст: Канал 3 вече писа за прекрасната идея, с която чрез рециклиране се осигурява обяда на 
бездомните животни  - добрата новина е, че такава еко машина вече има и у нас. Бургас е с едни гърди 
напред в грижата за бездомни животни. В морския град поставиха първата еко машина, благодарение на 
която четириногите ще могат да си хапват, когато огладнеят. 
Единственият в България еко автомат от този род е монтиран в парка на жилищен комплекс "Изгрев". 
Машината функционира съобразно принципите за опазване на околната среда и устойчивото развитие 
чрез рециклиране. 
Когато се сложи пластмасова бутилка в специалния ѝ отвор, тя пуска гранулирана храна за животни, 
подходяща за кучета и котки. 
Освен това автоматът разполага и с функция за сипване на прясна вода, която ще бъде изключително 
необходима както на безстопанствените животни през лятото, така и на домашните любимци, излизащи 
на разходка. 
Д-р Георги Митев, директорът на Агенцията по храните в Бургас, информира, че такива екологични 
машини ще бъдат монтирани на различни места в черноморския град. Това ще са предимно паркове за 
разходка на кучета, тъй като бездомните животни в Бургас не са много и от функционалното устройство 
ще се възползват най-вече стопаните на домашни любимци. 
Също така, автоматите ще бъдат от полза на хора, които искат да помогнат на улично животно в беда, 
като му осигурят храна и вода срещу ненужната си пластмасова бутилка. 
 
 
Източник: posredniknews.com 
 

Заглавие: Асоциация подкрепя тежки наказания в НК за крадци на метали 
 

Линк: http://posredniknews.com/site/biznes/uslugi/58181-asotziatziya-podkrepya-tezhki-nakazaniya-v-nk-
za-kradtzi-na-metali 
 

 
 

Текст: Българска асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя внесения в Народното събрание 
проектозакон за промени в Наказателния кодекс, тъй като бизнесът настоява от дълги години за подобни 
ефективни промени.  

http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/29766-I-u-nas-veche-ima-eko-mashina-za-hranene-na-bezdomni-dzivotni%22
http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/29766-I-u-nas-veche-ima-eko-mashina-za-hranene-na-bezdomni-dzivotni%22
http://kanal3.bg/
http://kanal3.bg/news/world/10613-Genialno%2521-Recikliray-i-nahrani-bezdomno-kuche-%2528Video%2529
http://kanal3.bg/news/world/10613-Genialno%2521-Recikliray-i-nahrani-bezdomno-kuche-%2528Video%2529
http://posredniknews.com/site/biznes/uslugi/58181-asotziatziya-podkrepya-tezhki-nakazaniya-v-nk-za-kradtzi-na-metali
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Проектът е фокусиран върху санкциите за незаконната търговия с метали и кражбите на метални 
елементи от инфраструктурата. БАР предлага на народните представители да одобрят предложените: 
- Наказание лишаване от свобода от 1 до 10 години за кражба на кабели, електропроводи, елементи на 
съобщителната инфраструктура, уредби на електропреносната или топлопреносната мрежа, части от 
подвижния железопътен състав или пристанищни съоръжения, включително и сигнализационни 
съоръжения, пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, металосъдържащи части от паметници и 
др. 
Когато деянието е довело до телесна повреда, то предвиденото наказание да бъде лишаване от свобода 
от 5 до 15 години. Ако пък е причинило смърт, затворът да бъде от 10 до 20 години или доживотен 
затвор. 
Вносителите предвиждат тези наказания да бъдат описани подробно в член 195, алинея 1, точка 11 на 
Наказателния кодекс. 
- За незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, без физическото 
лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение по закон, трябва да се носи наказателна 
отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5000 лв. до 30000 лв. 
Българска асоциация по рециклиране многократно е изтъквала необходимостта от работещи текстове в 
Наказателния кодекс заради зачестилите случаи на кражби на метали и посегателствата над 
инфраструктурните съоръжения в енергетиката, транспорта, комуникациите и др. през последните 
години.  
Тези деяния не само засягат обществения интерес, но в повечето случаи липсата на пътни знаци, релси, 
кабели, електричество, реално застрашават живота и здравето на хората, причиняват имуществени и 
неимуществени вреди на много голям кръг от граждани, а освен това нанасят щети за стотици милиони 
годишно на държавни и частни компании в сферата на електроснабдяването, транспортната 
инфраструктура, топлофикациите, както и на фирмите за търговия с метали. Все по-често кражбата на 
метали и посегателствата над инфраструктурата имат трансграничен характер и засягат повече от една 
държава. 
Българска асоциация по рециклиране отбелязва с все по-голяма тревога тенденцията за намаляване на 
площадките за скрап, които работят на светло и изпълняват тежките изисквания на закона, за сметка на 
увеличаването на онези, които са в сивия сектор и функционират незаконно или като автоморга, само 
чрез разрешение за събиране на пластмаса и хартия или както е в повечето случаи - абсолютно нелегално 
и без никакво разрешение. 
Според данните на МВР кражбите на метали намаляват в резултат на доброто сътрудничество между 
частния сектор, обществеността и институциите, но това не означава, че посегателствата и оттам - 
разрастването на нелегалните пунктове за скрап, не продължават. Затова Българска асоциация по 
рециклиране настоява за по–голямо взаимодействие между институциите и засилена наказателна 
отговорност, която да служи като превенция срещу кражбите и сивата зона в рециклиращия бизнес. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: От догодина количеството отпадъци ще е водещо при определяне на такса "смет" 
Таксата ще може да се плаща чрез купуване на чували, както и да се определя според имота, 
предназначението му и броя на обитателите 
 

Линк: http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/ot-dogodina-kolichestvoto-otpadyci-shte-e-vodeshto-pri-
opredeliane-na-taksa-smet-215406/ 
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Текст: От догодина таксата “смет” да може да се определя на базата на индивидуалното количество 
изхвърляни отпадъци от домакинство. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за местните данъци и такси, публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени 
консултации strategy.bg. 
Коментари по текстовете могат да се изпращат до 2 май. 
Припомняме, че с поправки в Закона за местните данъци и такси от 2013 г., които влязоха в сила от 1 
януари 2014 г., беше отменена възможността размерът на такса “смет” да се определя на базата на 
данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Промените 
са във връзка с европейска директива, която забранява таксата “смет” да се определя на базата на данъка 
за имотите. 
В изпълнение на тази разпоредба беше създадена работна група към Министерството на финансите, 
която подготви нова методика за определяне на таксата и съответните законови поправки. Те обаче не 
бяха внесени в Министерския съвет, нито в предишното Народно събрание. 
През 2014 г. парламентът пак направи промени в Закона, с които задължи Министерския съвет, 
съвместно със Сдружението на общините, да разработи до 30 март 2015 г. методика за определянето на 
такса “смет”. В началото на 2015 г. отново беше създадена работна група, която в срок до 25 февруари 
трябваше да е подготвила новите правила. Групата обаче така и не постигна единодушие. 
В проектозакона е записано, че количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на 
размера на таксата за битови отпадъци. Тя ще продължи да се определя от общинските съвети по места. 
Освен на базата на индивидуално количество чрез специални чували, за които общините ще определят 
минимален брой за закупуване от домакинство, таксата може да се определя и от съобразно броя на 
съдовете и тяхната вместимост и броя ползватели на услугата в имота, посочва се в текстовете. 
Може да се направи и допълнително диференциране според вида на имота и извършваната дейност от 
него. 
Общините ще трябва да изготвят план-сметка за разходите по събирането, извозването и обработването 
на отпадъците. Тя трябва да бъде одобрявана от общинските съвети по места до 20 януари. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: В Поморие ще събират безплатно едрогабаритни отпадъци 
Желаещите да се включат в екоакцията трябва да направят предварителна заявка 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/bulgaria/v-pomorie-shte-s%D0%B0birat-bezplatno-edrogabaritni-
otpad%D0%B0ci-70252.html 
 

 

http://www.kmeta.bg/bulgaria/v-pomorie-shte-s%D0%B0birat-bezplatno-edrogabaritni-otpad%D0%B0ci-70252.html
http://www.kmeta.bg/bulgaria/v-pomorie-shte-s%D0%B0birat-bezplatno-edrogabaritni-otpad%D0%B0ci-70252.html
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Текст: За поредна година в Поморие ще се проведе кампания, целяща да събере едрогабаритни 
строителни отпадъци, мебели и електрически уреди, излезли от употреба. 
Инициативата е насочена не само към обикновените гражданите, но и към всички организации и 
институции на територията на черноморския град. 
Мобилен екип ще обикаля по предварително посочени адреси, като за целта техниката и другите 
отпадъци трябва да са изведени пред входовете на домовете или пред офисите. Услугата е напълно 
безплатна, а извозването ще става с организиран транспорт на 23 април от 9:00 ч. до 13:00 ч. 
Едрогабаритните отпадъци ще се събират на специално обособени за целта места. За централната 
градска част това са: паркингът пред сградата на община Поморие, паркингът пред сградата на 
„Интерхотел Поморие” и паркингът пред „Райфайзен Банк”. В кв. „Свети Георги” пунктът е до 
кръстовището на ул. „Железничарска” и ул. „Смирна”. 
Целта на инициативата е да се намали количеството депонирани отпадъци и да се пестят суровини и 
ресурси за осигуряване на чиста околна среда. От община Поморие уточняват, че "едрогабаритни" са 
битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови 
отпадъци или създават затруднения при товаренето им. В тази група са излезли от употреба мебели, 
печки, хладилници, перални, телевизори, батерии, акумулатори, гуми и др. 
 
 
Източник: zetramedia.com 
 

Заглавие: Без решения за Депото за твърди отпадъци, мнозинството отхвърли дневния ред 
 

Линк: http://zetramedia.com/?p=49688 
 

 
 

Текст: Извънредното заседание на Общинския съвет в Ловеч, насрочено за вторник, 19 април, от 17 часа, 
завърши без да вземе решение по предложените точки. Причината – дневният ред не бе приет, защото 
гласуването завърши с 12 „за“, 16 „против“ и 2 „въздържал се“. 
Заседанието бе свикано на основание чл. 64, ал.1, т. 2 във връзка ал. 3 от Правилника за организация и 
дейност на ОбС – Ловеч. 
Дневният ред трябваше да включва предложение за създаване на общинско предприятия за оператор 
Депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин. Втората точка бе предложение за 
прекратяване на договор за оператор на Депо за неопасни отпадъци. 
Вносители на искането бяха 10-те съветници на БСП, както и двама независими съветници. Това е трето 
поредно извънредно заседание през този политически сезон, свикано от групата на левите съветници. 
Редовната сесия на Общинския съвет е на 28 април 2016 г., четвъртък, от 10 часа. 
 
 
Източник: infomreja.bg 
 

Заглавие: Близо 14 тона отпадъци събраха в акцията на община Сандански "За един по-чист град" 
 

Линк: http://infomreja.bg/blizo-14-tona-otpadyci-sybraha-v-akciqta-na-obshtina-sandanski-za-edin-po-chist-
grad-29889.html 
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Текст: Под егидата на кмета на Сандански Кирил Котев в събота се проведе акция по почистване на 
община Сандански. 
Общината определи пет основни района за почистване, където бе разпределена общинската 
администрация и желаещи доброволци. Всички учебни заведения, детски градини, ясли и всички 
кметства към община Сандански също бяха уведомени да се включат в почистването на цялата община 
във връзка с настъпването на Великденските празници и Празника на град Сандански.  
Първата зона, която бе изчистена, бе Гробищен парк - Сандански. Втората зона, която бе включена в 
графика, бе IV км и района около ВЕЦ - Сандански. В третата зона от  ж.к. „Изгрев” към полския път към с. 
Поленица също се включиха служители от общинска администрация. Районът около църквата „Св. 
Георги” и околовръстният път на Сандански също бяха почистени в акцията „За един по-чист град”. 
В почистването активно се включиха всички детски и учебни заведения на територията на общината, 
които няколко дни преди почистване бяха обезпечени с чували за смет и ръкавици. По предварително 
изготвен график всяко учебно и детско заведение определи свои зони за почистване. 
Детските градини използваха възможността да включат и малчуганите в масовата акция и почистиха 
дворчетата и районите на своите градини, а някои ще продължат акцията по почистване и тази седмица.  
Към общината в акцията на почистването са изявили желание да се включат и от Военно формирование - 
гр. Благоевград, които ще почистват този петък, на 22 април. Всички желаещи да направят Сандански по-
чист и приветлив бяха включени в акцията, която продължава и тази седмица. 
Общинската администрация с подкрепата на всички ентусиасти събра 14 тона отпадъци, които бяха 
извозени от общинските дружества „Стройкомтранс” и Звено „Озеленяване”.  
За поредна трета година гражданите - малки и големи, показаха, че са съпричастни към чистотата в своя 
град и помогнаха град Сандански и общината да станат по-чисти.  
Общинска администрация - Сандански благодари на всички за труда и съпричастността към кампанията 
„За един по-чист град". 
 
 
Източник: plovdiv.bg 
 

Заглавие: Община Пловдив организира събиране на опасни отпадъци от домакинствата 
 

Линк: http://www.plovdiv.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD-
2/?utm_source=newspaper.bg&utm_medium=freetraffic&utm_campaign=nopriority 
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Текст: На 26-ти и 27-ми април 2016 г. ще се проведе пролетната кампания за безвъзмездно предаване на 
опасни отпадъци от домакинствата, организирана от Община Пловдив. 
Мобилен събирателен пункт ще бъде позициониран на четири места в рамките на двата дни, както 
следва: 
- На 26.04.2016 г. (вторник) от 10:00 до 12:45 ч. на адрес: Район „Западен“, на бул. „Пещерско шосе“ 
(паркинга срещу магазин „Кауфланд“) и от 13:45 до 16:30 ч. на адрес: Район „Северен“, на кръстовището 
на ул. „Победа” и ул. „Димитър Стамболов”, в близост до автогара „Север” и магазин „Лидъл”; 
- На 27.04.2016 г. (сряда) от 10:00 до 12:45 ч. на адрес: Район „Тракия“, бул. „Санкт Петербург”, паркинга 
до „Екскалибур” и от 13:45 до 16:30 ч. на адрес: Район „Южен“, продължението на бул. „Македония” 
срещу магазин „Лидъл”. 
 Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са: 
• Живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи); 
• Лакове и бояджийски материали; 
• Домакински препарати; 
• Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества; 
• Маслени филтри, спирачни течности и антифриз; 
• Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност. 

 Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето 
на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което 
Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се 
освободят от образуваните в домовете им опасни отпадъци. 
 
 
Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Биотехнологични проекти ще получат 190 млн. евро по "Хоризонт 2020" 
Целта е да се разработят продукти и биогорива от растителни отпадъци 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/04/19/2745717_biotehnologichni_proekti_shte_poluchat_190
_mln_evro_po/ 
 

 
 

Текст: Общо 188.65 млн. евро ще бъдат предоставени по програмата за иновации на Европейския съюз 
"Хоризонт 2020" за проекти в областта на биотехнологиите. Целта е разработването на продукти на 
биологична основа и биогорива от негодните части на растения и дървесина и от биоразградими 
отпадъци. Средствата са разпределени по общо различни 27 теми, а предложения се подават до 7 
септември 2016 г. 
Публично-частно партньорство 
Проектите ще се изпълняват по линия на инициативата "Биотехнологични производства", която 
функционира като съвместно предприятие и представлява публично-частно партньорство между 
Европейската комисия и консорциума за биотехнологични производства. В него влизат над 200 
компании, клъстери, университети и други организации, свързани с най-различни сектори – селско 
стопанство, производство на целулоза и хартия, химическа и енергийна промишленост и т.н. За 
програмния период до 2020 г. инициативата разполага с общо 3.7 млрд. евро за разработки. Големият 
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дял на привлечените средства се дължи на значителното финансово участие на представителите на 
консорциума, които осигуряват 2.7 млрд. евро, а публичната инвестиция е около 1 млрд. евро. Фокусът на 
съвместното предприятие е преобразуването на негодните за консумация части от растения (остатъци от 
селското и горското стопанство) и на биоразградими отпадъци в продукти на биологична основа и 
биогорива. 
Процедурата 
Сегашната покана за представяне на предложения е насочена към разработки по 27 теми. Сред тях са 
такива за оползотворяване на биомаса от горското стопанство, за подобряване на промишлени култури, 
оптимизиране на подходите за биорафиниране, производство на биополимери и биопластмаси и т.н. 
В процедурата могат да участват обединения от поне три организации от различни страни на ЕС или 
асоциирани страни. Потенциални участници са малките и средните предприятия, средните и висшите 
учебни заведения, организации с нестопанска цел, които се занимават с научноизследователска дейност, 
Съвместният изследователски център на Европейската комисия и международни организации с 
европейско участие. Прогнозната минимална стойност на нефинансовата вноска на участниците е 110 
млн. евро. 
Процедурата протича на един етап, като крайният срок за подаване на предложения е 8 септември. 
Оценката ще отнеме около пет месеца, а подписването на договорите се очаква да стане до 8 месеца 
след срока за подаване на предложения, т.е. през май догодина. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Апаш задигна Жигула и директно я закара за скрап 
Местните от граничното селце Сушица пропищели от рецидивиста 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/apash-zadigna-jigula-i-direktno-q-zakara-za-skrap-70243.html 
 

 
 

Текст: Доста ловък апаш, успял за минути да открадне "жигула" от паркинг в кюстендилския кв. "Запад" и 
директно да я закара за скрап в пункт за старо желязо в покрайнините на града, задържа полицията, 
съобщиха от областната дирекция на МВР в Кюстендил във вторник. 
Георги Иванов /26 г./ е от граничното селце Сушица. Гастролирал често в областния град, а и по други 
градове на Югозапада и столицата, за да задигне нещо, светкавично да го продаде и така се прехранва. 
Известен е на полицията с богато кримидосие и с множество противозаконни прояви, осъждан е. М.г. 
излязъл от затвора за кражба. Местните хора разказват, че е бил задържан след като се сбил с гранични 
полицаи, охраняващи полосата със Сърбия, с които влязъл в конфликт. "В затвора стана още по-печен и 
добър крадец и обирджия. Няма спасение от такъв", цъкат съселяните му в паланката. 
Апашът е в полицейския арест за 24 ч. Срещу него е започнало досъдебно производство, уведомена е 
прокуратурата. 
 
 
Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: Кражба на кабели предизвика щети на ЧЕЗ за повече от 100 000 лева 
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Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/krazhba-na-kabeli-predizvika-shcheti-na-chez-za-poveche-ot-100-000-leva 
 

 
 

Текст: Кражба на кабели предизвика щети на ЧЕЗ за повече от 100 000 лева, съобщиха от Компанията. 
Неизвестни извършители са проникнали с взлом в проходим колектор от подстанция "Подуяне" и са 
оголили 5000 метра меден кабел - средно напрежение. 
Подстанцията осигурява електрозахранването на столичните квартали "Подуяне", "Хаджи Димитър", "Гео 
Милев" и част от централната градска част на София.  
ЧЕЗ противодейства според възможностите си на кражбите на съоръженията от електроенергийната 
инфраструктура. За да се постигнат желаните резултати обаче, според фирмата са необходими 
законодателни промени, по-строги наказателни мерки и по-стриктен контрол от компетентните органи.  
ЧЕЗ призовава посегателствата над елементи от инфраструктурата да бъдат третирани като престъпления 
срещу националната сигурност. 
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