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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ОПОС 2007-2013 създаде 884 нови работни места 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4256 
 

 
 

Текст: 884 нови работни места са открити в резултат на изпълнението на проекти по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г.“ Това посочи министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева в доклада си за изпълнението на програмата пред парламентарната Комисия по европейски 
въпроси и контрол на европейските фондовете. 
Министър Василева припомни, че ОПОС 2007-2013 е минала през много трудности и предизвикателства, 
но днес по оценки на Министерството на финансите е на първо място сред оперативните програми по 
реално изплатени средства -1,854 млрд. евро към 31 декември 2015г. 
През новия програмен период се запазват основните приоритети, но те ще бъдат надградени, каза пред 
депутатите Ивелина Василева. До момента са обявени 13 процедури за 1 млрд. лв., като най-много от тях 
са в сектор „Води“ – 6 броя. 
 
 
Източник: plovdiv-online.com 
 

Заглавие: Забавачка в Южен с пореден приз за екология 
 

Линк: http://www.plovdiv-online.com/component/k2/item/75782-
z%D0%B0b%D0%B0v%D0%B0chk%D0%B0-v-yujen-z%D0%B0-s-poreden-priz-z%D0%B0-ekologiya 
 

 
 

Текст: И през тази година ЦДГ „Зорница“ успя да се пребори с многото кандидати от други детски 
градини и спечели проект на тема: „Да опазим природата, да опазим детето –споделена отговорност и 
грижа“. 
В проекта е предвидено да бъде изградена площадка по безопасност на движението по схема на 
„Дидаско“ на обща стойност 5000 лв. 
Кметът на район „Южен“ Борислав Инчев и нач. отдел „ЕЗОСД“ инж. Евтимия Първанова изказват своята 
благодарност към г-жа Ткачова, както и към нейния екип и не на последно място към родителите на 
децата обучаващи се в детското заведение за непрекъснатия хъс и стремеж към постигането на все 
повече нови успехи с цел подобряване околната среда на детската градина и екологичното възпитание на 
децата в нея. 
„Подкрепям всички добри идеи, които ще допринесат към по-добра екологична и естетична среда в 
учебните заведения в района, като само по този начин ще вървим напред“- допълни районният кмет. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4256
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Мотото "Обичам природата и аз участвам" обедини силите на педагози, родители и специалисти от 
районната администрация не за първи път. 
Още през 2004 г. ЦДГ „Зорница“ бе една от първите в Община Пловдив детска градина, която спечели 
проект финансиран към ПУДООС – МОСВ гр. София. 
Темата тогава беше: „Най-икономичен проект за почистване, озеленяване на замърсени площи и 
въвеждането на разделно събиране“- спомня си директорката на градината. 
През 2013 г. експертите от ПУДООС към МОСВ, отново номинираха нейния проект „Чувам земята“, чрез 
които бе закупена специализирана детска литература за околната среда и мултимедия. 
Чрез финансирането на проекта беше посетен парк „Кричим“ и бе засадено дърво в Араповския 
манастир, което и до днес ежегодно малчуганите организирано посещават със своите учители и 
родители. 
 
 
Източник: jordansilistra.blogspot.bg 
 

Заглавие: "Да изчистим България" тази година е на 4 юни 
 

Линк: http://jordansilistra.blogspot.bg/2016/04/4_20.html 
 

 
 

Текст: „МОСВ традиционно ще се включи в логистичната организация и ще осигури 103 хил. лв. за 
кампанията  "Да изчистим България заедно”. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева в миналото предаване „Тази неделя“.  Тя отбеляза, че през 2016 г. приоритет в почистването ще 
са защитените територии, които са със специално значение за биологичното разнообразие. Ивелина 
Василева се надява, че повече деца ще се включат, защото това ги учи за пазят природата. 
Тази година почистването ще е на 4 юни, а решението за тази дата е продиктувано от 
желанието Световния ден на околната среда 5 юни да бъде посрещнат  “на чисто“.   
За петте години, в които се провежда, националната кампания на bTV „Да изчистим България“ се е 
превърнала в най-мащабната доброволческа акция. Досега е подкрепена от над 1 209 675 души. И през 
тази година се очаква в нея да участват всичките 265 общински и 28 областни администрации. 
Министър Василева съобщи, че през 2016 г. МОСВ традиционно ще се включи  в логистичната 
организация и ще осигури 103 хил. лв. чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда. 
79 200 лв. от тях са за купуване на ваучери за гориво за транспортиране до депата на събраните отпадъци. 
Останалите са за купуване на чували и ръкавици. Допълнително МОСВ осигурява подкрепа на кампанията 
като депата не събират такси за депониране на събраните отпадъци.  
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Община Гоце Делчев стиска палци за над 6 млн. евро по 7 нови проекта, с 10 000 лв. Сатовча 
чисти опасно селско дере, с 5000 лв. училището в Дебрен оборудва екокабинет 
 

Линк: http://viaranews.com/2016/04/20/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-

http://jordansilistra.blogspot.bg/2016/04/4_20.html
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%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-6/ 
 

 
 

Текст: 5 проекта в общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча са одобрени за финансиране 
с по 10 000 и 5000 лева от комисията в МОСВ по линия на Националната кампания „Чиста околна среда” и 
обявеният конкурс на ПУДООС „Обичам природата и аз участвам”. 2 одобрени проекта има гърменското 
село Балдево и ОУ „Св. Климент Охридски” в село Дебрен. Кметството в Балдево е с одобрен проект за 
10 000 лв. за обособяване на зелена градинка с място за отдих и игри. Училището в Дебрен пък спечели 
5000 лв. за оборудване на екокабинет. 10 000 лева получава финансиране и кметството в Брезница, 
община Гоце Делчев, от спечеления си проект от конкурса на ПУДООС „Обичам природата и аз участвам”. 
Кметството в хаджидимовското погранично село Нова Ловча е също със спечелен проект от 10 000 лева за 
обособяване на зона за отдих на територията на имот в местността Трасилка в Нова Ловча. Един е 
одобреният проект с финансиране от 10 000 лева и в община Сатовча – на кметството в с. Осина. Парите 
по проекта ще бъдат реализирани за почистване коритото на опасно дере в селото, както и за изграждане 
на кът за отдих, озеленяване и зацветяване в тротоарното пространство в центъра на Осина. 
Същевременно стана ясно, че гръцкият университет Демокрит и община Кавала, в партньорство с 
общините Гоце Делчев и Златоград, Агенцията за развитие на Драма, Колежа по икономика и 
мениджмънт в Благоевград и Асоциацията на родопските хотелиери и ресторантьори проектират 
създаването на Балкански коридор на историческото наследство и биоразнообразието. Идеята е да се 
повиши туристическият потенциал на граничния регион между България и Гърция. Около 1.3 милиона 
евро ще бъдат инвестирани в този проект, съобщи зам.-кметът на Гоце Делчев Валери Сарандев. За 
финансиране партньорите ще внесат проектно предложение. По този и още шест други проекта, 
подготвени от експертите по европроекти в общинската администрация, общинските съветници дадоха 
своето съгласите община Гоце Делчев да кандидатства за европейско финансиране от програмите 
ИНТЕРРЕГ и Балкани – Средиземно море. Oбщата стойност на проектите е 6 млн. и 300 хиляди евро, от 
които в община Гоце Делчев, при одобрението им, ще бъдат инвестирани 1 462 785 евро, а останалите в 
трансграничния регион чрез партньорските общини и организации. 
 
 
Източник: rnews.bg 
 

Заглавие: Кметство Баня спечели проект „Моят град – зелен, чист и красив“ 
 

Линк: http://rnews.bg/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82-
%D0%B3%D1%80%D0%B0/ 
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Текст: Кметство Баня спечели проект „Моят град – зелен, чист и красив“ на Националната кампания „За 
чиста околна среда – 2016 г.“, на тема: “Обичам природата – и аз участвам”. Партньор по проекта е НЧ 
“Св. Св. Кирил и Методий-1914г.” гр. Баня. Дейностите са финансирани от МОСВ и ПУДОС, а предоставени 
средства са размер на 10 000 лв. 
Град Баня е целогодишен балнеоложки курорт, закътан в подножието на Стара планира и Средна гора. 
Покрай града преминава живописната река Стряма и това го прави привлекателно място за лечение, 
отдих, отмора и туризъм с красивото мото “Баня – извор на здраве и красота”. 
Жителите на града заявяват своето участие в този проект, като чрез него ще постигнат инфраструктурно 
подобрение на междублоковото пространство в определения по проекта.  Чрез проекта се цели 
постигане на основните цели и задачи: 
1.Да се наложи устойчив модел на обществено – частно партньорство между кметството, община и 
физическите лица по време на дейностите по благоустрояването. 
2.Да формира механизми за ефективно управление и стопанисване на откритото междублоково 
пространство, което е със статут на  публично общинска собственост. 
3.Да насърчи гражданското участие в процесите за изграждане и опазване на изграденото. Да повиши 
екологичната култура и самосъзнание на живеещите в района, като се създаде по-тясна връзка между 
поколенията. 
Проектът предвижда цял цикъл от дейности за постигане на поставената цел. 
ИЗГРАЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ОБЩНОСТТА 
1.      Сформиране на работни групи с участие на представители от: епик на кметство град Баня, НЧ “Св. Св. 
Кирил и Методий 1914 г.”, НПО в града и живущите в блоковете и района – доброволци. 
2.      Разработване и разпространение на информационни дипляни и флаери за популяризиране на 
проекта и предстоящите дейности по него и възможност за участие в тях. 
3.      Изработване на точен времеви план-график за реализация на проекта, с разпределяне на 
ангажименти и отговорности, съобразен с предвидената крайна дата за реализация на дейностите на 
Кампанията. 
4.    Организиране и провеждане на 3 кампании за почистване на определеният район – сметосъбиране, 
сметоизвозване на ДЕПО гр. Карлово 
5.      Закупуване на материали за осъществяване на проекта. 
–          Изграждане на паркови алеи и осветление. 
–          Затревяване, залесяване и засаждане на цветни петна и лехи. 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: РИОСВ зaпoчвa инициaтиви зa Дeня нa Зeмятa – 22 aпpил 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-zapotchva-initsiativi-za-denya-na-zemyata-22-april.html 
 

 
 

Текст: РИОСВ във Вeликo Tъpнoтo cтapтиpa интepecни инициaтиви, пocвeтeни нa Дeня нa Зeмятa – 22 
aпpил, cъoбщихa oт eкoинcпaкциятa. Вчepa гocти нa eкoлoзитe бяхa yчeници oт 5-и клac нa ОУ “Бaчo Киpo” 
oт cтapaтa cтoлицa, кoитo paзглeдaхa и Рeгиoнaлнaтa лaбopaтopия. 
Нa 20 aпpил eкoинcпeкциятa e пpeдвидилa paбoтнa cpeщa c eкoлoзи и apхитeкти нa 14-тe oбщини нa 

http://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-zapotchva-initsiativi-za-denya-na-zemyata-22-april.html
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тepитopиятa нa РИОСВ. Спopeд диpeктopкaтa Елeнa Стeфaнoвa, тaзи cpeщa e ocoбeнo aктyaлнa, зa дa ce 
изяcнят някoи пpoблeми пo въпpocи зa oпaзвaнe нa oкoлнaтa cpeдa и дa ce oбcъдят кaзycи oт 
eкoлoгичнoтo зaкoнoдaтeлcтвo. 
Teмa зa нaшия дoм – плaнeтaтa Зeмя, e пpeдвидeнa зa 21 aпpил. В РИОСВ щe гocтyвaт мaлчyгaнитe oт ЦДГ 
“Алeн мaк” – В. Tъpнoвo. Нa cлeдвaщия дeн щe бъдaт нaгpaдeни пoбeдитeлитe oт кoнкypcитe зa Дeня нa 
Зeмятa, кoйтo тaзи гoдинa щe пpeминe пoд мoтoтo “Дъpвeтaтa нa плaнeтaтa Зeмя. Нeкa ги зacaдим”. 
305 дeцa и yчeници ce включихa в кoнкypcитe, кoитo ca пpeдcтaвили 256 pиcyнки, 19 пpилoжни твopби нa 
тeмa “Дъpвeтa зa зeмятa”, 9 cтихoтвopeния и 37 eceтa. 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Пазарджик: В лошо състояние са три склада за пестициди с изтекъл срок на годност в областта 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=928274 
 

 
 

Текст: През март експерти на РИОСВ-Пазарджик и представители на общинските администрации в 
областта извършиха съвместни проверки на складовете и площадките за съхранение на пестициди с 
изтекъл срок на годност, съобщиха от инспекцията. Препаратите в областта се съхраняват в тринадесет 
склада и на площадки, на които са разположени „Б-Б” кубове. По експертна оценка, направена след 
съвместните проверки, десет от складовете са в добро техническо състояние и с охрана. Съхраняваните в 
тях препарати са в оригинални опаковки, не се наблюдава изтичане или разпиляване извън сградите. От 
проверките става ясно, че състоянието на три склада в Община Септември е лошо. Обектите са 
неохраняеми, с нарушена покривна конструкция, без врати и цялостта на много от опаковките е 
компрометирана. Регистрирани са отвори в стените, което дава възможност за нерегламентирано 
проникване и кражби. За констатираните нарушения и пропуски, на собствениците на тези складове са 
дадени предписания с определени срокове. За изпълнението им, РИОСВ ще извърши последващ контрол. 
От инспекцията уточняват още, че в общините Пазарджик, Панагюрище и Ракитово са изградени 
площадки за съхранение на пестициди с изтекъл срок на годност в Б-Б кубове, които се охраняват и са в 
много добро техническо състояние. 
 
 
Източник: economic.bg 
 

Заглавие: Световни компании изграждат четири нови завода у нас 
В Пловдив ще се строи най-голямата фабрика на Балканите за рециклиране на текстил 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/6/svetovni-kompanii-izgrazhdat-chetiri-novi-zavoda-u-nas.html 
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=928274
http://www.economic.bg/bg/news/6/svetovni-kompanii-izgrazhdat-chetiri-novi-zavoda-u-nas.html
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Текст: Четирима немски инвеститори и една азиатска компания, която е в топ 50 на най-иновативните в 
света, изграждат четири нови завода  в "Тракия икономическа зона", съобщава съуправителят й инж. 
Пламен Панчев, цитиран от Kmeta.bg. 
Японската SMC Industrial Automation е закупила 180 дка и ще строи предприятие за пневматична техника. 
Нов промишлен обект изгражда в момента край с. Куклен дъщерна фирма на германския гигант "Willi 
Elbe Gelenkwellen" - световен лидер в кормилната и задвижващата техника. Предварителен договор е 
сключен с още един германски производител на автомобилни части, който също ще вдигне завод в 
района на Куклен. Българо-немската "Интерама" пък ще строи фабрика за машини за хранително-
вкусовата промишленост. 
До месец се очаква да бъде направена първата копка на сортировъчен завод за употребяван текстил на 
немския предприемач Райнер Зигмунд. Това ще е най-голямата фабрика на Балканите за рециклиране на 
текстил. Предвижда се тя да заработи в края на годината. Идеята му е да пренесе у нас западния модел за 
пълно оползотворяване на изхвърляния текстил. 
Той вече е получил разрешение за строеж и предстои избор на изпълнител. Обектът ще е върху терен от 
6000 кв.м. В сградата и машините ще бъдат вложени около 4 милиона лева. В предприятието ще работят 
около 150 души на три смени. 
 
 
Източник: 168chasa.bg 
 

Заглавие: 10 години затвор за кражба на кабели и пътни знаци 
Българската асоциация по рециклиране подкрепя предложения за промени в Наказателния кодекс 
Затвор от 1 до 10 години за кражба на кабели, части от електропроводи, пътни знаци, релси и 
капаци на шахти. 
 

Линк: http://www.168chasa.bg/article/5443889 
 

 
 

Текст: Българската асоциация по рециклиране подкрепя предложения за промени в Наказателния 
кодекс. 
Затвор от 1 до 10 години за кражба на кабели, части от електропроводи, пътни знаци, релси и капаци на 
шахти. 
Глоба до 30 000 лв. и лишаване от свобода и за собствениците на незаконни пунктове за скрап, 
предвиждат промени в Наказателния кодекс, внесени в парламента от група народни представители от 
всички парламентарни групи. Проектът е фокусиран върху противодействието на незаконната търговия с 
метали и отмъкването на метални елементи от инфраструктурата. 
Ако заради кражбата е причинена средна или тежка телесна повреда на човек - например от 

http://www.kmeta.bg/
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падане в шахта без капак, то тогава се предлага санкциите да се завишат. Така затворът става от 5 до 15 г. 
При причиняване на смърт заради кражбата пък се предвижда лишаването от свобода да е от 10 до 20 
години или доживотен затвор. Вносителите предвиждат тези наказания да бъдат описани подробно в 
член 195 на Наказателния кодекс. 
Тези текстове засягат посегателствата срещу кабели, елпроводници, елементи от електрически уредби на 
електропреносната, електроразпределителната или топлопреносната мрежа, части от подвижния 
железопътен състав, жп път или пристанищни съоръжения, включително с инсталациите по тях. Кражбите 
на всякакви елементи от пътната инфраструктура - знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от 
уличното осветление или от водонапоителни системи, също ще бъдат наказуеми. Същите санкции 
ще важат и за кражби на метални паметници или части от тях. 
Според вносителите на промените в НК за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни 
и цветни метали, без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение по 
закон, също трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 5 години и 
глоба от 5000 до 30 000 лв. Ако деянието е повторно, се предлага затворът да е от 2 до 10 години и 
глобата да скочи от 10 000 до 60 000 лв. Откраднатите и нелегални отпадъци се отнемат в полза на 
държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване. 
Българската асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя напълно предложенията за промени в 
Наказателния кодекс, тъй като бизнесът настоява за подобни ефективни промени от дълги години, се 
казва в становище на браншовата организация. Те предлагат на народните представители да подкрепят 
внесения законопроект. 
“Многократно сме изтъквали 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”, пише в декларация на БАР. 
Оттам напомнят, че тези деяния не само засягат обществения интерес, но “в повечето случаи липсата на 
пътни знаци, релси, кабели, електричество реално застрашава живота и здравето на хората, причинява 
имуществени и неимуществени вреди на много голям кръг от граждани, а освен това нанася 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”. 
В последните години дори все по-често кражбата на метали и посегателствата над инфраструктурата 
излизат извън граница и засягат повече от една държава. 
Българската асоциация по рециклиране отбелязва и с все по-голяма тревога тенденцията за намаляване 
на площадките за скрап, които работят на светло и изпълняват тежките изисквания на закона. В същото 
време се увеличават 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. Това обаче не означава, че посегателствата и оттам - 
разрастването на нелегалните пунктове за скрап, не продължават. Затова Българската 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. 
В промените на НК са включени и санкции за неправомерно присъединяване към елмрежата 
или газотранспортната, топлопреносната, ВиК и системата за пренос на течни горива. Предвиден е затвор 
до 3 години и глоба до 5000 лв. Същото е наказанието и за неправомерно въздействие върху 
електромери, водомери, топломери и др. уреди за търговско измерване. 
Ако тези деяния причиняват вреди в големи размери, санкциите скачат на затвор от 1 до 5 г. и глоба до 10 
000 лв. Предвидено е наказанието да отпадне, ако виновникът доброволно съобщи на орган на властта за 
извършеното престъпление и възстанови причинените от него вреди. 
Под предложенията за промени в НК са се подписали Данаил Кирилов от ГЕРБ, Емил Димитров от 
Патриотичния фронт, Таско Ерменков от БСП, Петър Славов и Мартин Димитров от РБ, Явор Хайтов, Румен 
Йончев и Кънчо Филипов от БДЦ, Кирил Цочев, Лъчезар Никифоров, Георги Недков, Мариана Тодорова, 
Михо Михов и Светослав Белемезов от АБВ. Законопроектът, внесен от представители на всички 
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политически сили, изразява дългогодишната позиция на министерството на околната среда и на 
браншовите организации за предприемане на радикални действия спрямо кражбите и злоупотребите с 
метали. 
 
 
Източник: cross.bg 
 

Заглавие: Десет години затвор за кражба на кабели, три – за нелегално присъединяване към елмрежата 
 

Линк: http://www.cross.bg/metali-promeni-leva-1505588.html#axzz46RiPoMyF 
 

 
 

Текст: Глоба до 30 хил. лв. и лишаване от свобода и за собствениците на незаконни пунктове за скрап, 
предвиждат промени в Наказателния кодекс, внесени в парламента от група народни представители от 
всички парламентарни групи. Проектът е фокусиран върху противодействието на незаконната търговия с 
метали и отмъкването на метални елементи от инфраструктурата. 
Ако заради кражбата е причинена средна или тежка телесна повреда на човек - например от падане в 
шахта без капак, то тогава се предлага санкциите да се завишат. Така затворът става от 5 до 15 години. 
При причиняване на смърт заради кражбата се предвижда лишаването от свобода да е от 10 до 20 години 
или доживотен затвор. Вносителите предвиждат тези наказания да бъдат описани подробно в чл. 195 на 
Наказателния кодекс. 
Тези текстове засягат посегателствата срещу кабели, елпроводници, елементи от електрически уредби на 
електропреносната, електроразпределителната или топлопреносната мрежа, части от подвижния 
железопътен състав, жп път или пристанищни съоръжения, включително с инсталациите по тях. Кражбите 
на всякакви елементи от пътната инфраструктура - знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от 
уличното осветление или от водонапоителни системи, също ще бъдат наказуеми. Същите санкции ще 
важат и за кражби на метални паметници или части от тях. 
Според вносителите на промените в НК за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни 
и цветни метали, без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение по 
закон, също трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от една до пет години и 
глоба от 5 до 30 хил. лева. Ако деянието е повторно, се предлага затворът да е от две до 10 години и 
глобата да скочи от 10 до 60 хил. лева. Откраднатите и нелегални отпадъци се отнемат в полза на 
държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване. 
Българската асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя напълно предложенията за промени в 
Наказателния кодекс, тъй като бизнесът настоява за подобни ефективни промени от дълги години, се 
казва в становище на браншовата организация. Те предлагат на народните представители да подкрепят 
внесения законопроект. 
„Многократно сме изтъквали 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", пише в декларация на БАР. 
Оттам напомнят, че тези деяния не само засягат обществения интерес, но „в повечето случаи липсата на 
пътни знаци, релси, кабели, електричество реално застрашава живота и здравето на хората, причинява 
имуществени и неимуществени вреди на много голям кръг от граждани, а освен това нанася 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". 
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В последните години дори все по-често кражбата на метали и посегателствата над инфраструктурата 
излизат извън граница и засягат повече от една държава. 
Българската асоциация по рециклиране отбелязва и с все по-голяма тревога тенденцията за намаляване 
на площадките за скрап, които работят на светло и изпълняват тежките изисквания на закона. В същото 
време се увеличават 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. Това обаче не означава, че посегателствата и оттам - 
разрастването на нелегалните пунктове за скрап, не продължават. Затова Българската 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. 
В промените на НК са включени и санкции за неправомерно присъединяване към елмрежата или 
газотранспортната, топлопреносната, ВиК и системата за пренос на течни горива. Предвиден е затвор до 
три години и глоба до 5 хил. лева. Същото е наказанието и за неправомерно въздействие върху 
електромери, водомери, топломери и др. уреди за търговско измерване. 
Ако тези деяния причиняват вреди в големи размери, санкциите скачат на затвор от една до пет години и 
глоба до 10 хил. лева. Предвидено е наказанието да отпадне, ако виновникът доброволно съобщи на 
орган на властта за извършеното престъпление и възстанови причинените от него вреди. 
Под предложенията за промени в НК са се подписали Данаил Кирилов от ГЕРБ, Емил Димитров от 
„Патриотичен фронт", Таско Ерменков от БСП, Петър Славов и Мартин Димитров от РБ, Явор Хайтов, 
Румен Йончев и Кънчо Филипов от БДЦ, Кирил Цочев, Лъчезар Никифоров, Георги Недков, Мариана 
Тодорова, Михо Михов и Светослав Белемезов от АБВ. Законопроектът, внесен от представители на 
всички политически сили, изразява дългогодишната позиция на Министерството на околната среда и 
водите и на браншовите организации за предприемане на радикални действия спрямо кражбите и 
злоупотребите с метали. 
 
 
Източник: kznpp.org 
 

Заглавие: Информационно съобщение 
 

Линк: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=sales 
 

 
 

Текст: Валидна от: 19.04.2016 
Валидна до: 13.05.2016 
 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД предлага за продажба чрез Софийска Стокова Борса отпадък с код 19 12 02 - черни 
метали /скрап/. За информация, брокер "Симеф" ООД - Любомир Ефремов - 0887517337, e-mail - 
lsimef@gmail.com   
Валидна от: 19.04.2016 
Валидна до: 13.05.2016 
 "АЕЦ Козлодуй"ЕАД предлага за продажба чрез Софийска Стокова Борса използвани, демонтирани и 
частично разкомплектовани компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, 

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=sales&id=365&page=0&view_offset=&offers_per_page=
http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=sales
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представляващи 105 броя прекъсвачи АВМ. За информация, брокер "Симеф"ООД - Любомир Ефремов - 
0887517337, e-mail - lsimef@gmail.com   
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: 33 тона отпадъци са събрани в акцията по пролетно почистване на Габрово 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1569411 
 

 
 

Текст: Пролетното почистване на Габрово приключи, но тепърва ще се радваме на положителния му 
ефект. Вече можем да представим в цифри резултатите от кампанията на Община Габрово. 
Това пише официалният сайт на Община Габрово - gabrovo.bg. 
Постъпилите количества отпадъци в ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци" - Габрово са общо 33,08 
тона. От тях битовите отпадъци са 27,4 т., строителни отпадъци - 2,62 т., а растителните отпадъци са 3,06 т. 
и са насочени към инсталацията за компостиране. 
Как изглежда профилът на човешкия ресурс, с чийто усилия кампанията за пролетното почистване на 
града е една от най-успешните? Общо 1 957 души се включиха тази година. 
1 438 са участниците от училища, детски градини и Народната астрономическа обсерватория. В 
инициативата се представиха ОДЗ „Ран Босилек", ОУ „Цанко Дюстабанов", ОУ „Св. св. Кирил и Методий", 
НУ „Васил Левски", VІ ОУ „Иван Вазов", ОУ „Ран Босилек", ОУ „Неофит Рилски", ОУ „Христо Ботев", ПУ 
„Николай Палаузов", ПТГ „д-р Н. Василиади", СОУ „Райчо Каролев", ПМГ „акад. Иван Гюзелев", ПГ по 
строителство и Народна астрономическа обсерватория и планетариум - Габрово. 
155 жители на селата Армени, Враниловци, Дебел дял, Гъбене, Яворец, Поповци, Трънито, Бойновци, 
Балани, Кметовци, Цвятковци, Беломъжи и Жълтеш направиха населените си места по-чисти и 
приветливи. За сравнение само 21 жители на града се отзоваха на призива на Община Габрово. 
177 служители на държавни и местни институции и предприятия взеха участие и показаха съпричастност 
към замърсената околна и градска среда. Това са териториалните подделения на НОИ и Държавна 
агенция „Архиви", НП „Централен Балкан", РЗИ, Общински спортни имоти, Дом на културата „Емануил 
Манолов", отдел „Статистическо изследване" към ТСБ-Север, ОП „Гробищни паркове", ОП „Регионално 
депо за неопасни отпадъци"-Габрово, РИО, Областна администрация, ОД на МВР-Габрово, РД ПБЗН-
Габрово и КАТ. 
Община Габрово, която е организатор и инициатор на пролетното почистване, се включи с общо 166 свои 
служители. 
Показахме, че с общи усилия и заедно можем да постигнем повече. Превърнахме Габрово в по-красиво 
място за живеене. 
Освежихме съоръженията по детските площадки, за да бъдат шарени и пъстри като детските мечти. 
Направихме града си по-зелен и чист, за да бъде животът ни по-природосъобразен, позитивен и 
вълнуващ. 
 
 
Източник: regiona.bg 
 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1569411
http://gabrovo.bg/bg/news-article/4989
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Заглавие: Община Благоевград с кампания за събиране на старо ел. оборудване, автомобил ще извозва 
отпадъците безвъзмездно! 
Кампанията ще бъде на 25 и 26 април, а мобилното извозване на отпадъците ще се извършва от 
шест пункта в града 
 

Линк: http://regiona.bg/index.php/component/k2/item/11985-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%B5%D0%BB-
%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5,-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%89%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE 
 

 
 

Текст: Община Благоевград стартира кампания за събиране на  отпадъци от излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване. Тя ще бъде  в рамките на два дни - 25 и 26 април. За целта се 
организира мобилно извозване на отпадъци от шест пункта в града. По предварително изготвен график 
лекотоварен автомобил „Ивеко“ с регистрационен номер „Е 7024 АР“, ще събира отпадъците, както в 
Централна градска част така и в кварталите на Благоевград. Жителите на Благоевград ще могат да 
предават своите стари печки, хладилници, телевизори, дребни домакински уреди, цифрови фотоапарати, 
мобилни и безжични телефони и друга електрическа и електронна техника, които ще бъдат извозвани 
безвъзмездно. 
На 25 април от 08.30 до 10.30 часа колата ще бъде в квартал „Струмско“ на паркинга пред 
„Техномаркет“,  от 10.30 часа до 12.30 часа ще бъдат събирани отпадъци в квартал „Грамада“ пред 
магазин „Аско Деница, а от  12.30 до 14.30 часа колата ще бъде на разположение на жителите в квартал 
„Еленово“, като автомобилът ще бъде на кръстовището на ул. „Георги Андрейчин“ и Делвински път. 
Кампанията продължава и на 26 април, когато автомобилът ще бъде пред магазин „БГ Маркет“ от 08.30 
до 10.30 часа,  от 10.30 до 12.30 часа отпадъците могат да бъдат предадени при паркинга на магазин 
„Била“, а от 12.30 до 14.30 часа и на паркинга на ул. „Димитър Йосифов“. Идеята е кампанията да стане 
традиционна, с което да бъдат улеснени жителите на Благоевград при основно почистване на домовете 
си. 
 
 
Източник: economic.bg 
 

Заглавие: Ще плащаме по-висока такса "смет"? 
Тя ще се изчислява по нова методика 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/6/shte-plashtame-po-visoka-taksa-smet.html 
 

 

http://www.economic.bg/bg/news/6/shte-plashtame-po-visoka-taksa-smet.html
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Текст: От 2017 г. таксата смет да се изчислява според количеството на изхвърлените отпадъци или броя 
на живеещите в имота. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, предложени от 
Министерството на финансите за обществено обсъждане, съобщи БНР. Досега таксата се изчисляваше 
според данъчната оценка на имота. Това обаче не отпада като възможност за изчисляване на 
изхвърлените отпадъци. 
Предвижданите промени се забавиха във времето заради очакванията, че таксата за боклука ще се 
увеличи много за гражданите за сметка на цената за бизнеса.  
Общинските съвети ще решават базата за определяне на таксата. Те ще имат право на избор между 
индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена 
вместимост и товароносимост, количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и 
вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честота за тяхното 
транспортиране.  
Друг възможен вариант е тя да се изчислява според броя ползватели на услугата в имота, както и данъчна 
оценка или отчетна стойност на недвижимия имот.  
Законопроектът допуска, ако основата е „брой ползватели“, да може да се предвиди допълнително 
диференциране според вида на имота и извършваната икономическа дейност. Ако базата е количеството 
отпадък, общината има право да определи минимален брой торби, които да закупи гражданинът или 
фирмата за годината.  
Местната власт настоява за по-голям преходен период за въвеждане на новите такси. Опасенията са, че 
при промените в методиката за част от гражданите таксата ще се окаже непосилна. 
Бизнесът отново ще има възможността вместо да плаща такса, сам да сключи договор с оператор за 
събиране и извозване на отпадъка.  
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